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RESUMO 

 

 

Carl Orff foi um pedagogo musical que embasou sua prática pedagógica no ensino da música 

interligada ao movimento, à dança e à linguagem.  Ao tentar aproximar a sua proposta 

pedagógica do universo escolar brasileiro, nos deparamos com a possibilidade de 

reapropriação de seus conceitos dentro do musical escolar, um gênero capaz de unir música à 

dança e à interpretação cênica. Com base na potencialidade que o musical pode oferecer para 

um trabalho pautado na proposta pedagógica da Carl Orff, este trabalho se propôs a relatar a 

experiência de construção do musical infantil Guimarães ‘en’ Canto dentro do Projeto 

Revoada Musical (PRM) e analisar as possibilidades de reapropriação da proposta 

educacional de Carl Orff dentro do musical escolar. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista com os professores do PRM e análise dos arranjos musicais. Os resultados foram 

comparados à proposta educacional de Orff. O PRM não teve como objetivo trabalhar com a 

proposta de Orff, entretanto, foi observada muita semelhança com esta abordagem 

metodológica. A prática pedagógica das professoras de teatro e dança foi guiada por jogos que 

conduziram as crianças a criarem suas interpretações cênicas e coreográficas. Os arranjos 

foram executados no Instrumental Orff e com uma linguagem própria do seu idealizador. 

Conclui-se que a construção de musicais escolares é uma estratégia que combina com a 

proposta de Carl Orff, permitindo uma reapropriação criativa da mesma. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Orff, Musical escolar, Reapropriação da pedagogia Orff; Música 

na educação básica. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar as possibilidades de reapropriação da 

proposta educacional de Carl Orff dentro do musical escolar a partir da experiência de 

construção do musical infantil Guimarães ‘en’ Canto dentro do Projeto Revoada Musical 

(PRM). 

Um dos grandes nomes que se destacaram no âmbito das metodologias ativas em 

educação musical é Carl Orff. Sua abordagem pedagógica se embasa sobre uma música 

elementar. Nesse conceito, ele considera que a música elementar jamais será unicamente 

música, pois está sempre interligada ao movimento, à dança e à linguagem (BONA, 2011). 

Essa música primordial e natural da criança não precisa ser ensinada, mas serve como base 

para o desenvolvimento da educação musical na primeira infância (FONTERRADA, 2008).  

O ensino musical a partir da prática faz com que o indivíduo se torne um executante e não 

apenas ouvinte, pois ele canta, dança, toca, agrega elementos da linguagem e ainda improvisa 

(BONA, 2011).  

Nos cinco volumes de Orff-Schulwerk (Obra escolar), Orff aborda de forma gradativa 

a linguagem, o canto e a prática instrumental. Embora tenha escrito pouco sobre metodologia 

em sua obra pedagógica, seu discípulo Jos Wuytack se dedicou a divulgar a sua pedagogia 

(BOURSCHEIDT, 2007). Um aspecto importante da contribuição de Orff foi reunir um 

conjunto de instrumentos apropriados para a prática de música e dança elementar que ganhou 

o nome de Instrumental Orff. 

O que poderia haver em comum entre a pedagogia ativa de Carl Orff, um importante 

educador musical da primeira geração (BOURSCHEIDT, 2007), e a utilização pedagógica de 

musicais infantis? 

O musical ou comédia musical é uma forma que transita entre o teatro e a música e 

que se desenvolveu a partir da ópera cômica e do teatro burlesco (SADIE, 1994). É uma tarefa 

difícil definir com exatidão em que consiste um musical, pois ele reúne diversas formas 

artísticas numa mesma peça e não tem estrutura formal rígida. Esse gênero que surgiu a partir 

da opereta nos teatros franceses nos anos 1840, se renovou na Inglaterra no final do século 

XIX e alcançou grande sucesso ao movimentar o show business da Broadway e os estúdios 

cinematográficos de Hollywood (KENRICK, 2010).  

Recentemente, o musical tem sido trazido para dentro da sala de aula, um espaço em 

que o próprio aluno é o ator, o músico e o dançarino. Esse tipo de musical, livre de objetivos 
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comerciais e midiáticos e que objetiva em primeiro lugar a educação por meio da vivência 

artística do aluno, chamamos aqui de musical escolar. Nas duas últimas décadas, o musical 

escolar tem sido alvo de pesquisadores (VALADARES, 2001; NUNES, 2003; SOUSA, 2015; 

SANTA ROSA, 2006, 2012; WELTER, 2011). Ele tem sido considerado um dos gêneros 

mais abrangentes e que fornece mais estímulos às crianças, pois possibilita a vivência de 

várias linguagens artísticas (dramática, corporal, musical, verbal e visual) simultaneamente 

(VALADARES, 2001). Dessa forma, o musical escolar amplia os conhecimentos de mundo 

das crianças e permite que elas construam importantes relações entre os parâmetros das 

linguagens (VALADARES, 2001). Na escolha de um repertório para ser trabalhado com as 

crianças, o musical escolar se mostra como uma possibilidade extremamente vantajosa. 

Se por um lado temos um pedagogo musical com uma proposta de metodologia ativa 

pautada sobre a tríade música-movimento-fala, o musical escolar se apresenta como um 

gênero multifuncional capaz de reunir em uma mesma obra as três áreas do tripé de Orff: a 

música por meio das canções e dos arranjos instrumentais, o movimento por meio da dança e 

a fala por meio da interpretação cênica.  

Seria o musical escolar uma possibilidade de reapropriação da proposta de Orff? Quais 

aspectos didáticos devem fazer parte da preparação do musical escolar para que ele se 

aproxime do pensamento pedagógico de Orff? Que tipo de arranjo musical deve ser utilizado 

para aproximar o musical infantil da sua proposta?  

Quando falamos em reapropriação da proposta de Orff, não podemos deixar de 

mencionar as contribuições de Penna (1995), que analisa criticamente a proposta de Orff 

enquanto propõe uma reapropriação ativa da mesma e incorpora em sua prática um 

maravilhoso trabalho rítmico e com a fala. O método de Orff não está livre de críticas, mas 

quando se propõe uma prática embasada nas suas contribuições, os pontos críticos de sua 

metodologia podem e devem ser repensados e corrigidos. 

 

O ideal, a nosso ver, é o professor poder dispor de um ‘arsenal’ de alternativas 

metodológicas, enquanto opções que lhe permitam ajustar flexivelmente sua prática, 

conforme a necessidade. Tal arsenal pode ser construído com base no conhecimento, 

análise e avaliação de propostas existentes de pedagogia musical, que levem a uma 

reapropriação - crítica, criativa e pessoal - das suas contribuições. (PENNA, 1995) 

 

O presente estudo não ousaria ignorar as contribuições de Penna (1995) nem a julgar 

que sejam insuficientes, mas a própria autora deixa claro que o educador musical deve 

adequar as alternativas metodológicas à sua prática e o musical escolar tem se destacado 

como uma nova perspectiva pedagógica que tende a dialogar muito bem com a proposta de 
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Orff. Desta forma, este trabalho analisou uma nova possibilidade de reapropriação da 

metodologia de Orff – o musical escolar, a fim de contribuir para que a sua proposta 

educacional e o musical escolar continuem sendo repensados e aplicados de forma adequada à 

realidade das escolas brasileiras. 

Há uma escassez de pesquisas sobre o gênero musical. Entre os trabalhos encontrados 

sobre o assunto podemos citar doze publicações que incluem artigos, teses, dissertações, 

monografia e TCC’s (BERGAMO, 2014; COLLAÇO; FALLEIRO, 2010; LEANDRO, 2014; 

NUNES, 2003; NUNES, 2015; RUBIM, 2010; SANTA ROSA, 2006; SANTA ROSA, 2012; 

SOUSA, 2015; VALADARES, 2001; VENEZIANO, 2010; WELTER, 2011). A escassez é 

ainda mais evidente quando falamos musicais escolares (VALADARES, 2001; NUNES, 

2003; SOUSA, 2015; SANTA ROSA, 2006, 2012; WELTER, 2011). Embora todos eles 

possam servir de fonte para essa pesquisa, nenhum deles elucida a possível relação entre o 

musical escolar e a abordagem de Carl Orff. Diante da escassez de artigos sobre o assunto e 

por propor um novo olhar para o musical escolar sob a ótica de Orff, esta investigação procura 

reduzir lacunas da literatura e contribuir para ampliar o conhecimento na área da educação 

musical oferecendo novas possibilidades de aplicação da pedagogia de Orff. 

 

 

Metodologia da pesquisa 

 

 

Aqui são abordados aspectos referentes ao campo observado, à coleta de dados, à 

análise dos mesmos e a questões éticas. O presente estudo tem caráter qualitativo e natureza 

descritiva.  

Além de realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a prática pedagógica de 

Orff e sobre a construção de musicais como proposta didática, as possibilidades de 

aproximação desses dois campos foram analisadas a partir da experiência de construção de 

um musical específico.  

Para elucidar as relações entre o musical escolar e a pedagogia ativa de Carl Orff, o 

presente estudo teve como ponto de partida o processo de construção do musical Guimarães 

‘en’ Canto no Projeto Revoada Musical (PRM) – uma projeto de extensão da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) que atende 45 crianças de 7 a 12 anos de idade com o objetivo de 

construir espetáculos músico-cênico-coreográficos, nos quais as crianças cantam, dançam, 
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encenam, tocam e participam da elaboração de arranjos que elas mesmas executam no 

Instrumental Orff. Em 2017, o PRM construiu o espetáculo musical Guimarães ‘en’ Canto. 

O PRM foi escolhido como campo desta pesquisa por ser um projeto que tem à sua 

disposição o Instrumental Orff e desta forma permite uma maior aproximação da metodologia 

que se pretende analisar. Evidentemente os resultados desta pesquisa não ficarão limitados a 

influenciar apenas grupos que tenham condições de adquirir o Instrumental Orff, pois a 

vivência musical e a apreensão da linguagem musical podem ser preservadas mesmo que o 

grupo opte por utilizar outros instrumentos musicais ou mesmo a voz e a percussão corporal. 

O musical Guimarães ‘en’ Canto foi escolhido por se tratar de um musical recente, que foi 

preparado em 2017 e apresentado oito vezes no mesmo ano em escolas públicas e particulares 

e em eventos variados. Outro fator para a sua escolha foi a proximidade que a autora deste 

trabalho teve com o processo de produção do referido musical em virtude de sua participação 

como coarranjadora e transcritora dos arranjos e ainda como pianista correpetidora. 

Em 2017 faziam parte da equipe do PRM três professoras – uma de dança, uma de 

teatro e uma de música, que é a coordenadora do projeto; duas secretárias, duas bolsistas – 

uma de dança e uma de música; e um grupo de estagiários do curso de Licenciatura em 

Música da UFG. As professoras ficaram responsáveis pelos ensaios e ensino das suas 

respectivas linguagens artísticas, e pelo diálogo entre as três linguagens. A bolsista de dança 

trabalhou em conjunto com a professora de dança e a bolsista de música – que é a autora deste 

estudo – trabalhou junto com a professora de música na elaboração de arranjos, composição 

de uma canção, transcrição dos arranjos, correpetição ao piano/teclado e ajudando no 

processo de ensino dos arranjos que as crianças deveriam tocar no instrumental Orff, seguindo 

a mesma metodologia que a professora de música adotava. 

A coleta de dados para a realização desta pesquisa foi realizada por meio de entrevista 

semi-estruturada individual com as professoras que fizeram parte do PRM. Segundo Lakatos e 

Marconi (1992), a entrevista é uma conversação face a face em que o entrevistado fornece 

verbalmente ao entrevistador informações, de maneira metódica.  A entrevista se configura 

como um momento de organização de ideias e de construção de um discurso para um 

interlocutor, tendo, portanto, um caráter reflexivo que suscita significados, sistemas de 

crenças, códigos sociais, valores e emoções (SZYMANSKI; ALMEIDA; BRANDINI, 2004; 

MINAYO, 2000). No levantamento desses aspectos subjetivos reside o valor desse método, 

pois “os dados subjetivos só poderão ser obtidos através da entrevista” (BONI; QUARESMA, 

2005, p. 72). 
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A entrevista semi-estruturada combina perguntas abertas e fechadas. O pesquisador 

segue um conjunto de questões previamente definidas e, no momento que acha oportuno, ele 

acrescenta perguntas que não estavam pré-estabelecidas (BONI; QUARESMA, 2005). Esse 

método baseia-se na fala do entrevistado a fim de buscar uma melhor compreensão do 

material que está sendo colhido e melhor direcionamento do mesmo (SZYMANSKI; 

ALMEIDA; BRANDINI, 2004). O fato de a entrevista semi-estruturada permitir correções, 

esclarecimentos, adaptações e aprofundamentos faz com que esse método seja sobremaneira 

eficaz na obtenção das informações desejadas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 O questionário semi-estruturado que orientou a entrevista contém 19 perguntas que 

foram aplicadas igualmente a todas as professoras, além de perguntas específicas referentes à 

área de atuação de cada uma delas no projeto. O questionário para aplicação desta entrevista 

encontra-se no Apêndice 1. Nessas entrevistas foi solicitado que as professoras respondessem 

às questões como se a entrevistadora não conhecesse o projeto, a fim de coletar respostas mais 

completas para subsidiar esse estudo. O questionário para aplicação das entrevistas foi 

baseado nas orientações para entrevista na pesquisa em educação de Szymanski, Almeida e 

Brandini (2004). As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente para posterior 

análise das respostas. 

As informações sobre a prática pedagógica das três professoras no PRM foram 

comparadas à proposta pedagógica de Orff e foram levantados os pontos de convergência e 

divergência entre elas. Foram levantadas questões locais que impedem ou favorecem uma 

maior aproximação entre o musical Guimarães ‘en’ Canto e a proposta de Orff. Foram 

avaliadas a adequação global da construção do musical Guimarães ‘en’ Canto à proposta de 

Orff e a possibilidade de considerar o gênero musical como uma reapropriação da sua 

proposta. 

A autorização por escrito para utilização dos arranjos musicais foi solicitada à 

professora de música do PRM que compôs grande parte das canções que foram arranjadas e 

juntamente com a autora desta pesquisa trabalhou na produção dos arranjos. A fim de 

preservar o nome da referida professora, as músicas de sua autoria encontram-se nos Anexos 

A e B, mas sem dados sobre compositor e arranjador. As informações sobre a construção do 

musical e dos arranjos foram coletadas por meio de entrevista com a professora de música do 

PRM e por meio de análise dos arranjos. Uma vez que participou da construção dos arranjos 

musicais, a autora desta pesquisa também relatou a sua experiência de colaboração na 

construção dos mesmos. 
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Os arranjos foram comparados à proposta de criação de arranjos de Carl Orff e sua 

análise avaliou a utilização das estruturas composicionais propostas por Orff e de elementos 

com função de “peso”, “corpo”, “contorno” e “brilho”
1
. Segundo Kuhlmann (2019), os 

arranjos para o Instrumental Orff devem ter como pilar fundamental essas quatro funções. 

Esta pesquisa considerou em todas as suas etapas os princípios éticos fundamentais 

que norteiam pesquisas envolvendo seres humanos, descritos e estabelecidos pela Resolução 

466/12 (BRASIL, 2012). Inicialmente o projeto foi apresentado ao Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE)da UFG e solicitada anuência para a execução da 

pesquisa. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. As entrevistas 

foram feitas individualmente com cada professor participante do PRM e foram gravadas. As 

informações coletadas e os dados foram apresentados de forma a não divulgar os nomes dos 

entrevistados, e foi mantida a confidencialidade sobre as respostas de cada indivíduo. A fim 

de preservar a identidade das professoras, neste trabalho elas são citadas como professora D, 

professora T e professora M, indicando, respectivamente, as professoras de Dança, de Teatro 

e de Música. Vale ressaltar que a professora M também é coordenadora do PRM. Todos os 

entrevistados foram informados sobre os objetivos do estudo, riscos e benefícios, assim como 

a liberdade de sair do estudo a qualquer momento. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi entregue para aqueles que confirmaram a sua participação no estudo para que 

realizassem sua leitura e assinatura e encontra-se no Apêndice B. 

Os resultados desta pesquisa se apresentam na forma de três capítulos: o primeiro 

capítulo traz a revisão de literatura sobre a proposta educacional de Carl Orff, o segundo 

capítulo revisa a literatura sobre musicais escolares; descreve o PRM e o musical Guimarães 

‘en’ Canto. O terceiro capítulo apresenta os resultados das entrevistas e das análises dos 

arranjos, bom como a sua comparação com a literatura. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Kuhlmann (2019) utiliza os termos “peso”, “corpo”, “contorno” e “brilho”. A professora de música entrevistada 

relata ter assistido um curso com Uirá Kuhlmann e nesta ocasião ele utilizou os termos “peso”, “recheio” e 

“brilho”. 
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1 ABORDAGEM PEDAGÓGICO-MUSICAL DE CARL ORFF 

 

 

Carl Orff (1895-1981) foi um grande compositor e pedagogo musical alemão que 

viveu no século XX. De acordo com Bona (2011), a produção musical e pedagógica de Orff 

pode ser sintetizada em Carmina Burana, uma cantata cênica, e o Schulwerk, uma obra 

composta de 5 volumes, com exercícios rítmicos e melódicos para os alunos executarem em 

diversos instrumentos. No entanto, esses livros não falam sobre os pontos de vista adotados 

pelo autor. Para conhecer melhor a abordagem de Orff é necessário usar fontes secundárias, 

escritos dos discípulos de Orff e de pessoas que trabalharam com ele. 

O termo alemão Schulwerk foi mantido em todo o mundo e significa mais do que 

“Obra escolar”. Segundo Cunha (2015), o termo “werk” deve ser visto como ‘oficina’, um 

local para nos imergirmos em trabalhos práticos com vivências musicais que estimulam a 

criatividade e a improvisação.  Ele afirma também que o termo “schule” transcende o sentido 

de instituição escolar para um espaço que é fonte de inspiração, onde acontecem práticas e 

reflexões profundas, ligadas tanto aos sentidos, quanto às emoções e à mente, o que 

proporciona o crescimento holístico da pessoa humana. 

Orff foi um dos pedagogos musicais mais importantes da primeira geração da 

educação musical moderna (BOURSCHEIDT, 2007). Sua proposta para o ensino de música, 

voltado especialmente para a musicalização infantil, se baseia no conceito de música 

elementar. Segundo Keller (1962), a palavra “elementar” contém dois significados: 

fundamental e central. Para ele, música elementar seria a música cuja matéria-prima se torna o 

primeiro plano e tem ainda a função de ser central no sentido de que, a partir dela virão outras 

possibilidades de desenvolvimento musical. Para Orff, o conceito de música elementar 

implica reconhecer que  

 

Música elementar jamais será unicamente música, ela está interligada ao 

movimento, à dança e à linguagem, é aquela música, realizada pessoalmente pelo 

indivíduo, com a qual ele está vinculado como executante, e não apenas como 

ouvinte. Ela é pré-espiritual, desconhece as grandes formas e a arquitetura, ela 

contém pequenas formas de sequências, ostinati e pequenos rondós. Música 

elementar está à flor da terra, é natural, corpórea, pode ser aprendida e vivenciada 

por todos, é adequada à criança (ORFF, 1964 apud BONA, 2011, p. 140). 

 

A música, o movimento e a linguagem estão tão interligados que Goodkin (2004) 

apresenta essa interação com os seguintes termos: “Música é movimento que soa. Movimento 
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é som que dança” (p. 17, tradução nossa)
2
. Ele mostra que o sistema motor e a audição 

responsável pela linguagem se desenvolvem juntos no percurso embriológico, o que explica a 

proximidade entre a fala e o movimento. Mostra ainda que a linguagem musical pode ser 

desenvolvida a partir da linguagem das palavras.  

O princípio que orienta a obra didática de Orff é que a criança deve percorrer o mesmo 

caminho que o homem passou para chegar aos dias atuais. Isso explicaria iniciar o ensino pela 

escala pentatônica e depois pelos modos. Portanto a música que pode tocar o espírito das 

crianças é a música elementar (GRAETZER; YEPES, 1983). 

Segundo Graetzer e Yepes (1983), Orff tinha uma grande admiração pela cultura 

remota. Ele investigou a música e a literatura arcaicas e incluiu em suas pesquisas o universo 

infantil da mesma época. Encontrou entre as crianças temas literários e musicais que havia 

estudado nas obras especializadas. Isso justifica as semelhanças melódicas e rítmicas que 

podemos encontrar entre sua obra didática e suas composições mais grandiosas.  

É possível que o Brasil só tenha entrado em contato com a pedagogia de Orff na 

década de 1960, uma vez que a primeira tradução da Schulwerk foi lançada em Portugal em 

1961 (BOURSCHEIDT, 2007). 

 

 

1.1 Fala, canto e harmonia 

 

 

O exercício da fala precede qualquer outro exercício musical, seja ele melódico ou 

rítmico. Falar é fazer música (SANUY; SARMIENTO, 1969). Isto acontece porque as 

palavras contribuem para a formação rítmica da criança e também é o ponto de partida para o 

desenvolvimento do canto, pois, por meio das palavras, se inicia o trabalho com timbre, 

agógica, dinâmica e expressão. 

Na concepção de Orff a linguagem das palavras pode ser uma ferramenta útil na 

construção significativa da linguagem de tons e ritmos. “A linguagem pode ser música em si 

mesma, completamente separada do seu significado” (GOODKIN, 2004, p. 19, tradução 

nossa)
3
. Orff recomenda que cada palavra seja falada de maneira que se torne viva e que haja 

uma especial atenção ao som de cada palavra (GOODKIN, 2004). 

                                                 
2
“Music is sounded movement, movement is danced sound” (GOODKIN, 2004, p.17). 

3
 “Language could be a music in itself entirely separate from its sense” (Ibidem, p. 19). 
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Para tocar a criança é preciso falar-lhe no idioma que lhe é próprio. A literatura 

infantil é valiosa não por causa do significado e sentido do texto, mas porque serve para a 

criança jogar com ela, torná-la sua, vesti-la de cores e de fantasia. Segundo Graetzer e Yepes 

(1983), há certas qualidades da canção que a fazem apta para o jogo:  

1. Antiguidade, tradicionalismo e transmissão oral; 

2. Lirismo e hermetismo que impressionam o sentimento da criança sem distrair a sua 

atenção; 

3. Ritmo interno do texto com saltos imprevistos e detenções no relato que seduzem a 

criança. 

O trabalho rítmico com as palavras leva a criança a perceber naturalmente a diferença 

de entoação das sílabas. O primeiro intervalo a ser trabalhado é a terça menor (Sol-Mi) por ser 

o intervalo mais simples, de acordo com Orff, e por estar presente nas canções infantis do 

mundo inteiro. Gradualmente são acrescentadas as notas Lá, Dó e Ré, completando assim a 

escala pentatônica. Na proposta de Orff esta é a primeira escala a ser trabalhada porque é a 

mais apropriada para que cada criança encontre sua própria expressividade sem o perigo de 

cair na mera repetição de exemplos musicais, como tende a acontecer no trabalho com escalas 

que têm forte centro tonal. Progressivamente são introduzidas as notas que completam a 

escala maior. Depois são trabalhados também o modo menor e os modos antigos 

(GRAETZER; YEPES, 1983). 

Orff maneja esses elementos com a prática dos bordões, partindo dos acordes de 5ª e 

8ª vivenciados em instrumentos de placas e empregando ostinato rítmico. Nesse trabalho, os 

graus podem ser indicados pelos sinais manuais de Curwen
4
. Os bordões podem ser fixos (que 

se repetem sem variação dentro da estrutura métrica da composição) ou ondulantes (com 

maior deslocamento das baquetas para outros graus das escalas). Eles são importantes também 

por causa do efeito estético que produzem, pois “os bordões constituem junto com o 

instrumental, o aspecto estilístico mais relevante do sistema educativo-musical de Carl Orff” 

(GRAETZER; YEPES, 1983, p.12, tradução nossa)
5
. 

 

 

                                                 
4
 John Curwen (1816-1880) – músico inglês que escreveu o livro Standar course of lessons on the Tonic Sol-fa 

method of teatching to sing, publicado em 1858. Nesse livro ele estabelece que cada nota musical pode ser 

representada por um gesto da mão e padroniza um gesto para cada nota, a fim de facilitar a leitura musical e o 

solfejo. 
5
 “[...] los bordones contituyen, junto con el instrumental el aspecto más relevante del sistema educativo-musical 

de Carl Orff” (GRAETZER; YEPES, 1983, p. 12). 
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1.2 Ritmo e movimento 

 

 

O ritmo é o ponto de partida para Orff e é considerado a base dos elementos musicais. 

Não se ensina ritmo teoricamente pela divisão das figuras. A íntima relação que existe entre a 

fala e o canto conduz naturalmente a criança da vivência das palavras faladas com ritmo para 

as estruturas rítmicas e para a melodia. As fórmulas rítmicas das palavras são vivenciadas pela 

repetição e, posteriormente, com percussão corporal e instrumentos de percussão 

(GRAETZER; YEPES, 1983). 

A integração entre música, movimento e dança acontece de forma natural para a 

criança quando se utilizam formas elementares de movimento em completa união com a 

execução musical (GRAETZER; YEPES, 1983). Alguns instrumentos podem ser tocados 

enquanto a criança dança e em outros casos podem se dividir em grupos: enquanto um grupo 

toca e/ou canta, o outro dança. 

Existem relatos de dança elementar na Güntherschule com movimentos que enfatizam 

a respiração, movimentos leves como balançar e movimentos com ênfase no peso, como pular 

(GOODKIN, 2004). Estes relatos descrevem uma apresentação em que um grupo de meninas 

tocava os instrumentos musicais elementares enquanto outro grupo de meninas dançava. No 

meio da apresentação acontece uma mudança natural e os papeis são invertidos, as crianças 

que antes tocavam agora dançam e as crianças que antes dançavam agora tocam.   

É aconselhável que o professor de música estude sobre “movimentos básicos de 

locomoção e seu desenvolvimento no espaço; suas relações com a palavra, o ritmo, o fraseado 

e a forma (A-A-A, etc., A
1
, A

2
, A

3
, etc., A-B; A-B-A; rondó e canon); e a aplicação de 

instrumentos” (GRAETZER; YEPES, 1983, p. 14, tradução nossa)
6
. 

 

 

1.3 Jogos, criatividade e drama 

 

 

O jogo e a criatividade são os aspectos mais característicos da concepção educativa de 

Orff. A prática da criação infantil na pedagogia de Orff não se destina a formar compositores. 

                                                 
6
 “[...] movimientos básicos de locomoción y su desenvolvimiento en el espacio; relaciones de éstos con la 

palabra, el ritmo, el fraseo y la forma (A-A-A, etc., A
1
, A

2
, A

3
, etc., A-B; A-B-A; rondó y canon) y la 

aplicación de instrumentos” (GRAETZER; YEPES, 1983, p. 14)
6
. 
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As crianças jogam com ritmos, sons, palavras, instrumentos, percussão corporal e vozes. 

“Jogam um jogo profundo, transcendente, iluminado pela alegria inefável de realização 

pessoal do seu mundo afetivo” (GRAETZER; YEPES, 1983, p. 10, tradução nossa)
7
. Nessas 

criações elas põem em jogo sua inteligência, cantam, tocam e adquirem uma autoconfiança 

que só pode ser resultado de contemplar uma obra pessoal felizmente realizada (GRAETZER; 

YEPES, 1983). 

Embora a criança não necessite de ninguém para lhe ensinar essa música folclórica 

misturada aos jogos infantis, ou ainda a música que as próprias crianças criam em meio às 

brincadeiras, o professor é quem aborda essa música sem alterar o seu sagrado dinamismo, 

para influenciar no seu processo de desenvolvimento, para introduzir ordem a esse mundo em 

formação, para desenvolver as faculdades e aptidões; enfim, para educar (GRAETZER; 

YEPES, 1983). 

Os jogos de representação acontecem geralmente na aula. Embora seja um pouco 

difícil para as crianças representarem os textos por meio da combinação da palavra com a 

música, com a pantomima e com a dança, essa união das artes é um aporte para estimular a 

imaginação criadora na idade escolar e na adolescência (GRAETZER; YEPES, 1983).  

 

 

1.4 Instrumental Orff 

 

 

A prática instrumental se baseia também nos princípios da música elementar, 

utilizando a voz e os gestos que são próprios do universo infantil, tais como bater palmas, 

bater as mãos sobre as coxas ou joelhos e bater os pés no chão. Segundo Sanuy e Sarmiento 

(1969), os primeiros instrumentos que devem ser trabalhados na pedagogia Orff são os 

naturais do corpo, aqueles que cada homem traz consigo desde o seu nascimento: a voz e a 

percussão corporal. Nesse aspecto, o primeiro instrumento a ser usado é a voz e, em seguida, 

as mãos, os pés e os joelhos.  

Nos jogos e brincadeiras infantis o ritmo assume lugar de destaque, isso indica que os 

instrumentos mais próprios para o fazer musical da criança – isto é, para acompanhar seus 

movimentos, recitações e canções – são os de percussão (GRAETZER; YEPES, 1983). Desta 

                                                 
7
 “Juegan um juego profundo, transcendente, iluminado por La alegria inefable de realización personal de su 

mundo afectivo” (GRAETZER; YEPES, 1983, p. 10). 
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forma, as crianças começam seu itinerário musical no mesmo ponto que a humanidade 

começou o seu: com a voz, percussão corporal e em seguida os instrumentos de percussão. 

Orff reuniu uma série de instrumentos dirigidos à prática de música e dança elementar. 

Esse conjunto ficou conhecido como Instrumental Orff, uma marca importante do seu 

trabalho didático. Orff não inventou nenhum instrumento, mas reuniu vários instrumentos e 

adaptou grande parte deles para ser tocado por crianças (BONA, 2011). 

Os instrumentos selecionados por Orff têm grande proximidade com os gestos 

elementares do corpo. As percussões implicam em movimentos muito semelhantes a bater 

palmas e sapatear enquanto os instrumentos de sopro podem ser associados à voz. 

Instrumentos de corda ainda podem ser utilizados de forma elementar (GRAETZER; YEPES, 

1983). 

O Instrumental Orff reúne: 

 Instrumentos de percussão de altura definida: xilofones baixo, contralto e 

soprano, metalofones baixo, contralto e soprano, jogos de sino contralto e 

soprano, copos de cristal; 

 Instrumentos de percussão de altura indeterminada: bumbo, tambor, pandeiro, 

pandeireta, triângulos, prato, címbalos, blocos de madeira, par de clavas, 

castanhola, chocalho (ganzá), maracas, coco, bongôs; 

 Flautas; e 

 Instrumentos de cordas friccionadas e dedilhadas. 

Este conjunto instrumental é capaz de reproduzir as canções que a criança canta, 

escuta e cria, e proporciona ainda o acompanhamento harmônico elementar que se necessita 

para completar a música elementar (GRAETZER; YEPES, 1983). Além de permitir o alcance 

dos objetivos de Orff-schulwerk, esses instrumentos permitem formar combinações 

timbrísticas atrativas. Tem ainda as vantagens de possuir medidas ideais para crianças e pode 

ser facilmente adequado para qualquer faixa etária (BOURSCHEIDT, 2007).  

A possibilidade de retirar as placas dos xilofones e metalofones também é muito 

vantajosa para adequar o instrumento às habilidades de cada aluno, podendo diminuir ou 

aumentar as dificuldades de tocar o instrumento, de acordo com o desenvolvimento de cada 

aluno. A retirada de algumas placas pode inclusive facilitar a improvisação, pois ao retirá-las 

é possível formar a escala pentatônica que é ideal para improvisação coletiva das crianças 

(BOURSCHEIDT, 2007). 
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A harmonia é trabalhada coletivamente por meio dos instrumentos de placas de 

madeira ou metal, flauta-doce e instrumentos de corda friccionada. A utilização do piano e do 

violão como apoio harmônico é fortemente recomendada, apesar desses instrumentos não 

fazerem parte do Instrumental Orff (BOURSCHEIDT, 2007). O fazer musical em grupo 

permite uma vivência musical tão plena que dificilmente seria alcançada tocando 

individualmente. 

 Orff se importa com a técnica desde o início do trabalho musical, deixando registrado 

orientações técnicas inclusive para a percussão corporal, tais como: manter o corpo relaxado e 

evitar que as mãos permaneçam unidas após bater palmas, a fim de se obter uma melhor 

sonoridade. A qualidade sonora também é buscada nesse trabalho, uma vez que a percussão 

corporal permite uma variedade de gradação e refinamento. Segundo Sanuy e Sarmiento 

(1969), a percussão das palmas nos joelhos prepara a criança para tocar os instrumentos de 

placa. A postura e a técnica são tão importantes para Orff que ele chega a deixar registradas 

breves explicações sobre como tocar cada um dos vários instrumentos do chamado 

Instrumental Orff (SANUY; SARMIENTO, 1969). 
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2 MUSICAL 

 

 

Comédia musical, romance musical ou peça musical? Todos esses termos podem ser 

incorporados dentro de um único e crescente gênero: o Musical (SADIE; TYRRELL, 2001). 

A literatura sobre musicais ora usa o termo ‘musical’, ora ‘teatro musical’ e ainda com uma 

certa frequência o termo ‘comédia musical’. É comum também encontrar todos esses termos 

como sinônimos. Embora Santa Rosa (2012) afirme que o termo ‘teatro musical’ seja mais 

utilizado quando se refere ao gênero artístico, neste trabalho optou-se por utilizar o termo 

‘musical’, como aparece em The New Grove Dictionary for Music e Musicians (SADIE; 

TYRRELL, 2001). Além de ser este termo mais utilizado no universo midiático, o musical 

sofreu tantas influências ao longo de sua história que em momentos diferentes a força teatral 

dentro de musical foi mudada, passando de um musical que se estruturava sobre uma trama 

teatral interpolada por algumas canções populares na década de 1890 a um musical 

predominantemente cantado cerca de um século depois (SADIE; TYRRELL, 2001). 

O mesmo dicionário oferece a seguinte definição de musical: “O musical é a principal 

forma de teatro musical popular ocidental do século XX, no qual canções e números musicais 

de estilo popular são cantados e dançados, combinados dentro de uma estrutura dramática” (p. 

453, tradução nossa)
8
. Segundo Nunes (2003), o musical é um gênero de espetáculo no qual 

diversas formas artísticas se combinam numa mesma peça sem rigor de forma ou estilo, sendo 

a música o único elemento que sempre é encontrado nos musicais. Kenrick (2010) afirma que 

esse elemento que une todos os musicais não é só a música, pois, ao definir musical, levanta a 

necessidade de se contar uma história: 

 

Musical (substantivo): uma produção teatral, televisiva ou cinematográfica 

utilizando canções de estilo para contar uma história ou para mostrar os talentos 

dos escritores e/ou artistas, com diálogo opcional.  

Como em qualquer outra forma literária, o principal trabalho de um musical é contar 

uma história - ou, no caso de uma revista, contar uma série de histórias breves via 

música e drama. Quando tudo vai bem, uma mistura de música, dança, e artes 

visuais geram entretenimento, evocando uma resposta tanto intelectual quanto 

emocional, [...] um musical deve contar uma história convincente de uma forma 

convincente (KENRICK, 2010, p.14, tradução nossa, grifos do autor)
9
. 

                                                 
8
 The principal form of Western popular music theatre in the 20th century, in which sung and danced musical 

numbers in popular and pop music styles are combined within a dramatic structure (SADIE; TYRRELL, 2001, 

p.453). 
9
Musical (noun): a stage, television, or film production utilizing popular style songs to either tell a story or to 

showcase the talents of writers and/or performers, with dialogue optional. As with any other literary form, the 

primary job of a musical is to tell a story—or, in the case of a revue, to tell a number of brief stories via songs 

and skits. When all goes well, a musical’s blend of song, dance, and the visual arts entertains, evoking an 
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Embora a definição de musical seja uma tarefa difícil por sua estrutura formal e 

estilística livres, podemos unir esses três autores e assim concluir: O musical é um gênero que 

se utiliza de canções de estilo popular para contar histórias dentro de uma estrutura formal e 

estilística livre, e que permite em uma mesma peça a junção de diversas formas artísticas, 

drama, música, dança e artes visuais. 

Segundo Sadie e Tyrrell, (2001), as origens do musical podem ser atribuídas a diversas 

fontes, todas contendo drama e canções populares americanas ou europeias de diferentes 

estilos; e suas raízes encontram-se na ópera cômica, na opereta, music hall, minstrel show, 

vaudeville e burlesco. Se olharmos mais atentamente vamos encontrar as primeiras 

manifestações de musical na Grécia antiga, onde o drama começou, e em seguida com os 

romanos, que incluíram os primeiros passos para os dançarinos (KENRICK, 2010). Na Idade 

Média a necessidade de mostrar aos leigos as histórias bíblicas mantém viva a prática do 

drama musicado (KENRICK, 2010). Na Renascença tardia surgiram várias alternativas de 

dramatização: opereta, ballet, pantomine, minstrlsy, vaudeville, burlesque, revue, comédia 

musical e peça musical (KISLAN, 1995 apud SOUSA, 2015). O surgimento da ópera no 

século XVI tem grande contribuição para o desenvolvimento do musical, pois, durante a 

Revolução Industrial uma tentativa de tornar a ópera mais acessível ao público passa a utilizar 

uma linguagem mais simples e cômica, dando origem à opereta (SOUSA, 2015).  

O musical como conhecemos hoje surgiu em Paris, em 1840, quando a opereta se 

tornou uma ‘sensação’ internacional, por meio do trabalho de Jacques Offenbach e seus 

colaboradores (KENRICK, 2010). O escritor William Gilbert e o músico Arthur Sullivan, por 

volta de 1870, tiveram um papel importante na produção de musicais na Europa e ainda 

fizeram uma ponte entre Londres e Nova Iorque, levando aos Estados Unidos o conceito de 

musical, um gênero em que as músicas complementariam os textos (SOUSA, 2015). Desde a 

chegada desse gênero aos EUA os espetáculos eram apresentados na avenida Broadway.Do 

desenvolvimento do music hall inglês, do vaudeville americano e do burlesco vieram 

elementos que se uniram e contribuíram para formar aquilo que americanos e ingleses 

chamaram de comédia musical (KENRICK, 2010). 

O termo ‘comédia musical’ foi atribuído aos shows norte-americanos e ingleses nas 

décadas de 1880 e 1890 e na primeira metade do século XX encontramos os termos ‘romance 

musical’ e ‘peça musical’ (musical play) (GROVE, 2001). Por volta de 1940 a abreviação 

                                                                                                                                                         
intellectual as well as an emotional response, but in order for any of those elements to matter, a musical must 

tell a compelling story in a compelling way (KENRICK, 2010, p.14). 
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para ‘musical’ sugere que as especificações ‘romance’, ‘comédia’ e ‘peça’ se referiam a um 

único gênero: o ‘musical’ (GROVE, 2001). 

Ao longo dos anos o musical sofreu influência de estilos populares mais recentes, tais 

como ragtime, jazz, e rock e de novas técnicas teatrais, chegando também ao cinema 

(GROVE, 2001). Como uma forma artística comercial o musical sofreu várias transformações 

ao longo do tempo, de acordo com o gosto do público. Na década de 1970 os musicais tanto 

de Hollywood quanto da Broadway experimentaram um declínio e na década de 1990 e início 

do século XXI o musical ganha um novo destaque em Hollywood com os estúdios Disney, em 

grandes produções como “A Pequena Sereia”, “A Bela e a Fera”, “Alladin” e “O Rei Leão”, e 

também com diversos remakes e roteiros originais (SOUSA, 2015). Vários filmes foram 

transportados para os palcos de teatro, enquanto vários outros filmes foram baseados no teatro 

musical. 

 

 

2.1 Musical no Brasil 

 

 

No Brasil a prática de unir drama e música se inicia com os jesuítas. Ainda no Período 

Colonial encontramos essa prática sem fins lucrativos e com objetivos educacionais. Segundo 

Nunes (2003), nesse contexto não havia uma preocupação com o mercado, pelo contrário, 

procuravam negá-lo e não se deixavam influenciar pela cultura popular, mas procuravam 

influenciá-la. 

Um musical mais próximo do que temos hoje se inicia sob influência das companhias 

francesas que vieram se apresentar para a corte no século XIX (RUBIM, 2010). Esses 

musicais incluíam números de canto, dança, ginastas e um corpo de baile de ‘lindas 

francesinhas’ (VENEZIANO, 2010). A primeira opereta francesa de Offenbach que, segundo 

Kenrick (2010) pode ser considerado o primeiro musical nos moldes que hoje conhecemos, 

chega ao Rio de Janeiro em 1865. Além de causar uma certa polêmica moralizante nos jornais 

pelas vestimentas das francesas, essa opereta ganhou a atenção da plateia brasileira, uma 

plateia que aplaudia, se divertia e cantava os motivos musicais mesmo sem compreender o 

enredo satírico, pois o espetáculo era apresentado em francês (VENEZIANO, 2010). Mais 

tarde essa obra foi parodiada por Francisco Correa Vasques e apresentada em português com 

o nome Orfeu na Roça. Segundo Veneziano (2010), essa é a obra que marca a união entre 
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teatro e música no Brasil, em um estilo que leva o público a rir de tudo, inclusive de si 

mesmo.  

O Teatro de Revista se desenvolveu no século XIX e foi o principal tipo de espetáculo 

que precedeu a chegada dos musicais no Brasil. Segundo Santa Rosa (2006), ele pode ser 

considerado o gênero mais expressivo e importante da produção teatral no país naquela época. 

Assim como a opereta essa forma de teatro não teve sua origem no Brasil, surgiu na França, e 

por meio de Portugal chegou ao Brasil, afirma Veneziano (2010). O Teatro de Revista 

transmitia de forma cômica os acontecimentos do ano e, em geral, continha sátira política, um 

texto alegre e cheio de duplo sentido e um efeito paródico (VENEZIANO, 2010; SANTA 

ROSA, 2006; RUBIM, 2010). Esse gênero que também era composto de teatro, música e 

dança se diferencia do Musical apenas por estar em constante construção na forma de uma 

série de histórias breves, muitas vezes sobre um mesmo assunto, não sendo completas em si; 

enquanto o Musical é uma obra fechada e completa que conta uma história real ou fictícia 

(MARQUES, 2005 apud SANTA ROSA, 2006). 

Nunes (2003) acrescenta, junto ao Teatro de Revista e à influência dos jesuítas, outro 

fenômeno que evidencia formas artísticas similares ao musical que já se encontravam no 

Brasil: as escolas de Samba. Elas são consideradas como parte desse fenômeno por integrar 

manifestações populares, música, cena, lazer e mercado. 

Segundo Valadares (2001), a primeira grande guerra mundial teve grande importância 

para que os EUA passassem a exercer grande influência sobre o Brasil. Com a importação da 

cultura norte-americana, chegam também os musicais e o cinema de Hollywood. Em meados 

dos anos 1920 pequenas companhias de teatros atraíam o público para os filmes com 

espetáculos curtos de 50 minutos em Revistas ou Burletas. A importação de musicais 

europeus e americanos se iniciou no século XX com My Fair Lady, e não parou mais de ser 

praticada (SANTA ROSA, 2012). 

No início do século XX os músicos eruditos brasileiros passavam por um movimento 

nacionalista, que evitava influências externas em busca de mostrar brasilidade em suas obras. 

Sendo o musical um gênero que naquele período fazia muita importação das obras 

estrangeiras, os compositores brasileiros se apegaram a outro gênero que tinha mais tradição 

em nosso país para utilizar como veículo teatral: a ópera (VALADARES, 2001). Ainda na 

forma de Teatro de Revista podemos citar Carlos Gomes e Chiquinha Gonzaga, compositores 

que deram suas contribuições para esse gênero (SANTA ROSA, 2012). Villa-Lobos, que 

trabalhou em representar a música brasileira fora do Brasil, chegou a fazer experiências de 

criação musical para a Broadway e escreveu a opereta Magdalena, junto com os libretistas 
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Forrest e Wright (VALADARES, 2001). Embora possamos encontrar obras com estruturas 

semelhantes às de um musical, como as óperas infantis Maroquinhas Fru-Fru (1974) de 

Ernest Mahle e O Milagre das Rosas (1968) de Mário Mascarenhas, a única obra encontrada 

com a nomenclatura musical nos catálogos de compositores eruditos brasileiros foi o musical 

infantil Godó, o Bobo Alegre de Francisco Mignone, baseado no livro homônimo de Pedro 

Bloch (VALADARES, 2001). 

 

 

2.2 Musical infantil 

 

 

Nem nas óperas, nem no musical americano para teatro, nem no teatro de revista 

brasileiro haviam obras destinadas ao público infantil. Segundo Valadares (2001), a primeira 

mídia que atingiu o público infantil com o gênero musical foi o cinema de animação, uma 

técnica que combina desenhos e movimento e que foi liderada no mercado mundial pelos 

estúdios Disney. O sucesso dessas obras foi tão grande que elas trilharam o caminho inverso 

daquele percorrido pelos musicais da Broadway na década de 1930, as animações serviram de 

influência para o teatro. 

 

Embora o formato dessas animações não permita que a criança transcenda a posição 

de espectadora e integre o espetáculo, seu conteúdo rico em estímulos plásticos e 

sonoros, e que sincroniza música e movimento, aguça a imaginação infantil além de 

servir como fonte de entretenimento e de educação musical informal 

(VALADARES, 2001, p. 41).  

 

Se apenas como ouvintes de um musical as crianças já gozam benefícios por 

aumentarem seu conhecimento de mundo e serem sensibilizadas enquanto fruem um estética 

que mescla várias linguagens (dramática, corporal, musical, verbal e visual), evidentemente as 

vantagens educativas são muito maiores quando as próprias crianças formam o elenco desse 

gênero e vivenciam a música, o drama e o movimento em seu processo de formação. 
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2.3 Musical escolar 

 

 

Chamamos de musical escolar aquele que é desenvolvido no ambiente escolar com 

objetivos pedagógicos, em que a formação artística do educando se desenvolve enquanto ele 

vivencia os papéis de ator, músico e dançarino em um mesmo espetáculo. O público desse 

musical também é beneficiado, mas o principal enfoque educativo é sobre o próprio elenco. O 

musical escolar, ao contrário dos grandes musicais, não busca nem perfeição nem atender ao 

mercado, mas “sim o desenvolvimento das capacidades musicais, verbais e cênicas das 

crianças que dele fazem parte” (NUNES, 2003, p. 60). 

Para Nunes (2003), nem as escolas de samba, nem o teatro de revista, nem os teatros 

musicados com ou sem apoio da mídia podem ser considerados como musicais escolares. 

Apesar disso, todos eles atestam a importância de desenvolver esse tipo de trabalho no 

ambiente escolar e servem como fonte de inspiração para uma educação musical vinculada à 

cultura popular.  

A diferença entre musical com objetivos educativos e o musical realizado em 

ambientes profissionais pode ser observada no processo de construção dos espetáculos e 

também, nos objetivos (LEANDRO, 2014; SANTA ROSA, 2006). Como afirma Santa Rosa 

(2006), nos ambientes profissionais existem critérios de seleção para a contratação do elenco, 

existe a finalidade lucrativa e o musical é elaborado por produções e agentes financiadores 

que não estão comprometidos com o desenvolvimento pessoal do ator. Já o musical escolar 

permite que todos os alunos interessados participem, durante a elaboração do espetáculo 

existe um enfoque na educação musical e artística e o objetivo ao final do processo é que o 

aluno tenha se desenvolvido na música e nas artes, mas que também tenha alcançado 

conquistas para o seu desenvolvimento humano nos quesitos psicossociais e cognitivos 

(SANTA ROSA, 2006). 

Embora sejam poucos os estudos sobre o tema, alguns autores se dedicaram a estudar 

o musical escolar.  

Valadares (2001) fez uma vasta revisão sobre o gênero musical e sobre musical 

infantil, abordou a função pedagógica do gênero e apresentou ainda uma análise sobre o 

musical infantil Godó, o Bobo Alegre, de Francisco Mignone. Ela afirma que este musical 

escrito pelo compositor brasileiro é riquíssimo em significados e estímulos sonoros para a 

criança. A pesquisadora considera que esta obra poderia fazer grande sucesso tanto no circuito 
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comercial quanto no pedagógico enquanto musical escolar, mas até o momento de sua 

pesquisa a obra nunca tinha sido apresentada em palco.  

Nunes (2003) discute o musical escolar como um recurso músico-pedagógico que tem 

caráter popular e que é adequado à criança brasileira. A partir de quatro trabalhos empíricos 

que desenvolveu nessa área, esta autora conclui que o musical escolar é uma proposta que 

permite reunir os quatro aspectos principais da educação no Brasil: formação de professores, 

criação de repertório e materiais didático-instrucionais, sistematização de procedimentos e de 

técnicas de ensino e vinculação saudável e produtiva com o mercado e com a mídia. 

Santa Rosa (2006) desenvolveu em seu mestrado uma pesquisa baseada na construção 

de um musical com os integrantes do Coral Juvenil da Escola de Música da UFBA. A partir 

de uma avaliação desse musical sob os pontos de vista dos alunos, do professor e de juízes 

independentes, ela concluiu que o musical escolar ofereceu benefícios para a formação 

pessoal do jovem, pois além de desenvolver seu intelecto, outros aspectos são desenvolvidos, 

como o psicossocial, o musical e o artístico. 

Já em seu doutorado, Santa Rosa (2012) voltou seu olhar para a identificação de 

articulações pedagógicas envolvidas no processo de criação coletiva de um musical. São elas: 

a abertura para a expressão dos alunos, a mediação do professor, a objetividade no trabalho,  a 

naturalidade na relação professor-aluno, a positividade – por meio da qual o professor ajuda a 

desenvolver a autoconfiança dos jovens – e a atitude desafiadora de encorajar os alunos a 

superarem suas próprias metas. Ela ainda levanta pontos positivos da vivência de construção 

coletiva do musical para os jovens: conquista do sentido de coletividade e espírito 

cooperativo, iniciativa para a construção da autoaprendizagem, desenvolvimento do 

comprometimento e da responsabilidade, o prazer de aprender e a validação do esforço 

através da apresentação. 

Welter (2011) trabalha a formação continuada na área pedagógico-musical de 

professores da educação infantil. Ela trabalhou com professores de três Centros de Educação 

Infantil da mesma cidade e a partir do diagnóstico das necessidades desses professores ela 

propôs a construção de um musical de natal. A autora trabalhou diretamente com os 

professores por meio de dinâmicas de improvisação cênica com sorteio dos personagens e 

também improvisação musical com sucatas baseada na proposta de sonorização de histórias 

de Orff. Em um segundo momento a percussão foi anotada e as músicas foram definidas. 

Posteriormente cada professor deveria repetir as dinâmicas com seus alunos. O texto não 

deixa claro se a sonorização da história foi recriada pelas crianças ou se elas reproduziram a 

percussão criada pelos professores. Esse trabalho não teve com o objetivo unir os princípios 
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de Orff à proposta de construção de musicais escolares, mas, ao utilizar o método de 

sonorização de histórias, esse estudo já nos indica um ponto da proposta de Orff que pode ser 

considerado viável nesse contexto de musicais escolares. 

Leandro (2014) relata uma vivência de estágio do curso de Licenciatura em Música 

que culminou na construção de um musical com adolescentes. A construção do musical foi 

proposta pelos próprios alunos e ao final da experiência conclui-se que a experiência foi de 

grande aprendizado tanto para os adolescentes quanto para os estagiários. 

Freitas (2014) desenvolveu uma proposta de ensino de música em igreja por meio da 

construção de um musical de natal. Ele realizou entrevista com os participantes do musical e 

destacou alguns pontos que foram relevantes para seus alunos: a possibilidade de fazer música 

e representar mesmo sem ter experiência prévia, o que levou a um sentimento de superação e 

vitória ao fim do trabalho; e o crescimento e aprendizado dos participantes, pois eles mesmos 

perceberam e relataram que todos os participantes evoluíram em algum aspecto. 

Sousa (2015) buscou compreender as práticas pedagógicas e interações ocorridas na 

construção de um Musical a partir de uma observação participante. Ela trabalhou com 

crianças em vulnerabilidade social. As conclusões da autora transcendem o aprendizado 

musical para conquistas emocionais e sociais importantes. A autora cita uma lista de 

habilidades que foram trabalhadas no musical: coordenação motora, lateralidade, 

concentração, afinação, dinâmica, ampliação de repertório, desenvolvimento rítmico, 

interpretação cênica, elaboração de roteiro, percussão de células rítmicas, interpretação 

coreográfica, deslocamento no palco, criatividade, improvisação, memorização do texto e 

apresentação pública livre de receios. Ela cita também benefícios do musical escolar no 

âmbito psicossocial: sensibilização humana, superação da timidez, conquista da autoconfiança 

e sociabilização pela construção de novas amizades.  

Os estudos na área de musicais ainda são poucos e a dificuldade de encontrar artigos 

buscando o termo ‘musical’ é imensa, pois são inúmeros trabalhos que utilizam esse termo 

como um adjetivo: educação musical, performance musical, análise musical, instrumento 

musical, composição musical, dentre outros. Além disso, o termo aparece como radical de 

outras palavras também presentes em inúmeros artigos: musicalização e musicalidade. A 

busca se torna um pouco mais fácil quando utiliza o termo ‘teatro musical’, apesar de não 

garantir a identificação de outros trabalhos em que o termo escolhido para designar esse 

gênero é apenas ‘musical’ sejam encontrados.  

Os estudos sobre musicais escolares são recentes e têm crescido em número na última 

década. Essa revisão mostra que o interesse pela prática de musicais escolares tem sido 
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crescente e, em virtude disso, a necessidade de desenvolver mais estudos na área se faz 

presente. Apesar de serem poucos, eles mostram grandes vantagens da sua utilização no 

âmbito musical, na formação artística e no desenvolvimento emocional e social. A forma de 

ensinar e de trabalhar a construção de um musical pode ser variável e a participação do aluno 

nas decisões sobre roteiro, músicas, instrumentação, personagens, coreografias, também é 

diferente em cada estudo.  

A construção de musicais escolares permite uma educação musical em que o aluno 

deixa de ser um ser passivo e se torna ativo, um ser que se move, que canta, que toca, que 

dança e que, em diferentes graus em cada estudo citado, é também criativo. A possibilidade 

de envolver o aluno na escolha das músicas, ou mesmo na composição das músicas e dos 

arranjos, juntamente com a possibilidade unir a música ao movimento e à fala nos leva a 

pensar que o musical escolar possa ser um meio muito rico de colocar em sala de aula os 

princípios da educação musical ativa. 

Embora a educação musical ativa possa ter várias vertentes, uma característica que une 

todas é a necessidade de que a criança se aproxime da música como uma experiência de vida. 

Além disso, todos os pedagogos das metodologias ativas enfatizam a importância do 

movimento e do canto na educação musical (FONTERRADA, 2008).  Quando tratamos do 

ensino musical por meio de musicais escolares, as pedagogias ativas seriam todas bem-vindas 

para serem estudadas e aplicadas nesse contexto. 

Tendo em vista as três principais artes abrangidas pelos musicais – teatro, música e 

dança – o pedagogo musical que mais se aproxima desta proposta tríplice é Orff, com seu 

conceito de música sempre interligada à fala e ao movimento.  Por esse motivo a sua proposta 

pedagógica foi escolhida para este estudo. Em futuros estudos seria válido avaliar também a 

possibilidade de reapropriação de outras propostas pedagógicas dentro do contexto de 

musicais escolares. 

 

 

2.4 O Projeto Revoada Musical 

 

 

A fim de elucidar a possibilidade de reapropriação da proposta pedagógica de Orff 

com musicais escolares o PRM foi escolhido e, em especial, o musical Guimarães ‘en’ Canto 

que foi construído em 2017 e apresentado em diversas escolas no mesmo ano. 
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O PRM é um projeto de extensão da UFG que acontece dentro do CEPAE. É aberto 

para toda a comunidade e atende cerca de 45 crianças de 7 a 12 anos de idade, matriculadas 

tanto no Ensino Fundamental do CEPAE quanto de outras escolas. O projeto constrói 

espetáculos músico-cênico-coreográficos nos quais as crianças têm a oportunidade de cantar, 

dançar, encenar, tocar e participar da elaboração de arranjos que elas mesmas executam no 

Instrumental Orff. Em 2017 faziam parte do PRM a professora M (responsável pela Música e 

coordenação do projeto), a professora D (responsável pela Dança) e a professora T 

(responsável pelo Teatro), duas secretárias, duas bolsistas (uma aluna do curso de licenciatura 

em Música e outra do curso de licenciatura em Dança), e estagiários do curso de licenciatura 

em Música. Desta forma, o projeto, além de contribuir para a formação de crianças, também 

se configurou como espaço de formação de professores. 

O roteiro do musical Guimarães ‘en’ Canto foi escrito pela professora M em parceria 

com um professor de literatura do CEPAE e se encontra no Anexo A. O texto se baseia na 

obra Corpo de Baile
10

, de Guimarães Rosa
11

, resgata personagens desta obra e os insere em 

um novo enredo cheio de sonhos e gigantes a serem vencidos por meio do cantar. O 

personagem principal de Corpo de Baile – Miguelin – se transforma em vovô Miguel. No 

novo enredo, ele tem uma esposa e três netos e entra na trama do espetáculo trazendo falas de 

Guimarães Rosa para um contexto infantil. Uma de suas netas, Tereza, se torna a personagem 

principal da nova trama. Ao mesmo tempo em que vovô Miguel recorda momentos de sua 

infância vivida no Mutum ao lado seu irmão Dito, Tereza relata vários sonhos com gigantes e, 

em cada uma dessas situações, ela os vence cantando. Nesses momentos o texto abre espaço 

para as canções que são cantadas, tocadas e coreografadas pelas crianças. Várias canções são 

de autoria da professora M e as outras são de autoria de compositores como Bia Bedran
12

 e 

Ana Vilela
13

. As canções foram selecionadas previamente pela professora M.  

O trabalho de construção do musical com as crianças acontece em encontros semanais 

com duração de duas horas. Nesses encontros geralmente existem dois momentos: um 

primeiro momento em que as crianças são divididas em três grupos para trabalharem em salas 

separadas com as professoras M, T e D as diferentes linguagens artísticas, e um segundo 

momento em que todos se reúnem para ter uma compreensão mais completa da obra e de 

                                                 
10

Corpo de Baile: Obra de João Guimarães Rosa (2010) que é conhecida também com o título Campo Geral. 
11

João Guimarães Rosa (1908 – 1967), um importante escritor brasileiro do modernismo. Em geral, suas obras 

são estudadas por alunos do Ensino Médio e Ensino Superior (adolescentes e adultos). Suas obras não foram 

voltadas para o público infantil. 
12

Beatriz Martini Bedran é compositora, cantora, atriz e educadora musical brasileira que nasceu em 1955. E tem 

diversas canções voltadas para o público infantil. 
13

Ana Carolina Vilela da Costa é cantora e compositora brasileira nascida em 1998. Se destacou pela sua canção 

“Trem-bala”. A maior parte das crianças do PRM já conhecia essa canção. 
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como a sua parte integra o todo do espetáculo. As crianças são divididas em três grupos (A, B 

e C). Cada grupo sob a orientação de uma das professoras fica responsável por construir uma 

das linguagens (musical, cênica ou coreográfica) em cada cena. O espetáculo foi dividido em 

sete cenas, e em todas elas havia interpretação cênica, musical e coreográfica, baseadas no 

texto e na canção da referida cena. Foi feito um rodízio para que em cada cena as crianças 

pudessem vivenciar uma linguagem artística diferente e ao final todas terem vivenciado as 

três linguagens. O gráfico 1 exemplifica esse rodízio.  

 

Gráfico 1: Rodízio dos grupos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O musical Guimarães ‘en’ Canto foi construído em 2017 e no mesmo ano foi 

apresentado em espaços e eventos variados tanto em Goiânia quanto em cidades vizinhas. As 

apresentações também aconteceram nas escolas de alunos do PRM que não estudavam no 

CEPAE. Antes de apresentar o musical sempre havia uma fala introdutória da professora Me 

ao final havia um espaço para que a plateia (geralmente formada por crianças) fizesse 

perguntas para as crianças do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 1 

Música: 
grupo A 

Teatro: 
grupo B 

Dança: 
grupo C  

Cena 2 

Música: 
grupo C 

Teatro: 
grupo A 

Dança: 
grupo B  

Cena 3 

Música: 
grupo B 

Teatro: 
grupo C 

Dança: 
grupo A 

Cena 4 

Idem cena 
1 e assim 

por diante. 

Idem cena 
1 e assim 

por diante. 

Idem cena 
1 e assim 

por diante. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Este capítulo se destina a relatar o processo de construção do musical Guimarães ‘en’ 

Canto com base na entrevista das professoras M, T e D, na análise dos arranjos e na vivência 

que a autora desta pesquisa teve como bolsista e pianista correpetidora do PRM. A transcrição 

das entrevistas se encontra nos apêndices C, D e E. Os arranjos musicais se encontram no 

Anexo B. Neste capítulo também é feita a comparação entre o trabalho desenvolvido no PRM 

e a proposta pedagógica de Orff. 

 

 

3.1 Dados das entrevistas 

 

 

A professora M (de música) é flautista e tem uma vasta experiência como professora 

da educação básica. É bacharel em Música - instrumento flauta transversal, graduada também 

em Licenciatura em Música, mestre em Música e doutora em Educação. Ela estudou piano e 

flauta erudita e, atualmente, se considera uma flautista improvisadora com forte influência 

popular e da experiência de tocar em igreja.  

 A professora T (de teatro) tem formação em magistério, é licenciada em Artes 

Cênicas, especialista em Língua Brasileira de Sinais e mestre em Performances Culturais. Ela 

afirma ter mais experiência em construção cênica com adultos e surdos do que com crianças. 

A construção cênica com crianças no PRM foi um desafio novo para ela. 

A professora D (de dança) é licenciada em Educação Física, mestre em Educação 

Física e doutora em Educação. A sua formação em Dança foi fora da universidade e sua 

identidade é o flamenco. 

Das três professoras entrevistadas, apenas a professora T teve experiência de participar 

de musicais durante a sua formação acadêmica. Ela afirma que nunca participou de uma peça 

inteiramente cantada, mas que na maioria das suas peças ela canta. As outras duas professoras 

relataram que seus encontros com musicais durante sua formação acadêmica foram apenas na 

condição de plateia de musicais hollywoodianos ou de apresentações escolares de fim de ano. 

A professora M já tinha participado da construção de musicais com crianças, enquanto as 

professoras T e D se viram desafiadas a uma experiência nova. 
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Apenas a professora M era efetiva no CEPAE. A professora T era substituta e a 

professora D foi convidada para participar do projeto. 

Cada professora descreveu suas atribuições na construção do musical. O PRM é 

coordenado pela professora M. Ela recrutou pessoas para trabalharem no projeto, elaborou o 

cronograma, escreveu o texto em diálogo com um amigo professor de literatura, escreveu boa 

parte das canções, buscou patrocínio e selecionou bolsistas. A seleção das canções foi pautada 

nos sonhos relatados no enredo. A maior parte das canções era de autoria da professora M e 

houve também uma intenção de evitar obras que circulam na mídia. A professora D ficou 

responsável por “trabalhar o conteúdo de Dança dentro do musical” e coreografar o musical 

junto com as crianças no contexto das canções que foram pré-selecionadas. A professora T 

atuou na direção cênica, fazendo “a parte da musicalidade na cena.” 

A professora M também foi responsável pela abertura de vagas para as crianças. 

Segundo ela, foram abertas 45 vagas e não houve nenhuma forma de seleção. As primeiras 

crianças que se inscreveram foram chamadas e as demais ficaram em lista de espera. Havendo 

desistência, outras crianças ocuparam as vagas. 

As professoras foram unânimes em afirmar que o objetivo do PRM é possibilitar que 

as crianças vivenciem diversas linguagens artísticas enquanto produzem um musical ao 

cantar, tocar, representar e dançar em uma produção coletiva guiada por um enredo. A 

professora D identificou também o objetivo de aproximar as crianças da literatura de 

Guimarães Rosa, não como um objetivo do PRM, mas como um objetivo que apareceu em 

especial na construção do musical Guimarães ‘en’ Canto.  

Cada professora teve objetivos específicos relacionados com as suas áreas de atuação. 

Na música, especificamente, o objetivo era que as crianças vivenciassem o canto e a execução 

instrumental e que participassem do processo de criação de arranjos. A professora T teve 

como objetivo levar as crianças a perceberem que “o mesmo corpo que canta, dança e 

representa” e criar uma unidade dos “vários corpos.” A professora D teve o objetivo de se 

relacionar pela dança coma música e o teatro no contexto de uma unidade entre as áreas e 

também proporcionar uma experiência de educação estética para as crianças.  

Por ser desejável a integração entre as diversas linguagens desde a escrita do texto, 

havia a necessidade de ter uma canção e texto em cada cena. A intenção era que as três 

linguagens tivessem a mesma importância no contar da história. A professora M afirmou: “A 

minha intenção é contar uma história, [...] dançar uma história, cantar uma história e contar 

uma história no sentido da interpretação.”  
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Os ensaios/aulas eram divididos em dois momentos. No primeiro momento, as 

professoras trabalhavam separadamente com seus grupos. No segundo momento da aula todos 

se reuniam para ensaiar questões mais coletivas, como a divisão do espaço do palco entre os 

três grupos e identificação do momento em que cada um deveria agir. Por exemplo, ao final 

de determinada frase musical, o grupo da música silenciava, o grupo da dança abria um 

espaço no meio do palco e sentava no chão e o grupo do teatro permanecia em pé e assumia a 

interpretação cênica, deslocando-se entre as outras crianças que estavam sentadas. 

As professoras T e D afirmaram que foi muito positivo o diálogo entre elas para 

definir as formas de ocupação do espaço. O grupo da música já tinha um espaço delimitado e 

não se locomovia no palco, exceto ao final de cada cena, quando deixavam os instrumentos 

para assumirem outra linguagem artística. 

A professora M comentou que alguns elementos musicais eram vivenciados também 

nas outras linguagens e que a experiência com uma linguagem na primeira cena já facilitava o 

trabalho com outra linguagem na segunda cena. Por exemplo, o andamento era trabalhado na 

música, na dança e na fala das personagens. Ela afirmou que quando as crianças saíam da 

música, passavam pelas outras linguagens e voltavam para a música, elas já retornavam 

diferentes, pois as vivências acrescentavam para elas musicalmente. A professora T comentou 

que quando a criança vinha da dança para o teatro, ela já chegava com mais consciência 

corporal e que quando a criança já tinha vivenciado o cantar antes de vir para o teatro, ela 

chegava com mais facilidade para projetar a voz e trabalhar volume. 

Um ponto negativo, segundo a professora M, foi a falta de tempo para se reunir com 

as outras professoras com mais frequência para planejamento. Para a professora T o ponto 

negativo foi a falta de experiência prévia com o projeto, mas que a partir das suas dificuldades 

foram extraídos pontos positivos, como a adaptação de jogos para um número menor de 

alunos. A professora D levantou como aspectos negativos a necessidade de marcar ensaios 

extras que não estavam previstos; e as incertezas sobre as características dos espaços onde 

iriam se apresentar, quanto ao tamanho e irregularidades do piso. E ela afirma que ao final foi 

uma experiência maravilhosa, pois as crianças se adaptaram aos diferentes locais e suas 

características. 

Foram pontos positivos levantados pela professora M o fato de o musical ter 

aproximado a literatura de Guimarães Rosa das crianças, o ganho musical que o trabalho 

trouxe e o fato de as crianças terem se divertido fazendo o musical e apresentando. A 

professora D acrescentou como pontos positivos o desafio de trabalhar com crianças, pois isso 

exigia que fosse atrás de estratégias pedagógicas; o trabalho conjunto com uma bolsista de 
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Dança; o diálogo com a música e o teatro; e a interação das crianças do projeto com as 

crianças das escolas onde o musical foi apresentado. A professora T considerou que todas as 

dificuldades encontradas no processo de construção do musical foram pontos positivos, pois 

deixar a zona de conforto ajudou a adquirir experiência. 

 

 

3.2 A prática pedagógica do Projeto Revoada Musical 

 

 

No que tange às estratégias pedagógicas o ensino da música foi pautado na imitação e 

na repetição. Em um primeiro momento eram ensinadas as canções e, depois, os arranjos 

instrumentais. Os arranjos melódicos eram ensinados pela professora M e pela bolsista, 

solfejando as partes melódicas e mostrando como tocar. As crianças que tocavam os mesmos 

instrumentos se reuniam e saíam da sala para estudarem juntas e umas ajudarem às outras. Os 

arranjos rítmicos para as percussões de altura indefinida foram ensinados por imitação. Nos 

casos em que a criança tinha dificuldade de aprender um ritmo apenas por imitação a 

professora propunha movimentos corporais para a criança fazer em pé, tais como andar e 

dançar. 

A interpretação cênica foi trabalhada por meio de jogos teatrais e jogos populares que 

conduziram as crianças à criação coletiva. Nesses jogos eram trabalhados os sentidos e as 

diversas inteligências. São exemplos de jogos que treinam os sentidos a Floresta de Sons, de 

Augusto Boal e o jogo da viúva, que segundo a professora T é um jogo popular. O primeiro é 

um jogo de audição com os olhos fechados, o segundo é um jogo de olhar em que uma criança 

tem que estar atenta ao olhar da outra. Esses jogos sensibilizam o aluno para a cena. 

O texto para as cenas já chegava pronto. A partir dele o aluno improvisava e construía 

uma interpretação da personagem. Essa construção era estimulada por perguntas que a 

professora fazia e por sugestões dos colegas. São exemplos de perguntas que a professora T 

relatou ter feito para as crianças: “Onde é que vocês estão?”, “Em tal lugar você estaria 

fazendo o que?”, “Vai acontecer determinadas coisas. Como que você reage?”. Havia ainda 

uma cooperação coletiva, pois as crianças que não estavam interpretando naquele momento 

faziam sugestões para o colega que estava atuando e este podia decidir acatar ou não a 

sugestão. 

A dança foi trabalhada com a estratégia de laboratórios que utilizava estímulos 

diversos (trechos de uma canção, elementos do enredo e conhecimento das crianças sobre 
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assuntos diversos). Esses laboratórios permitiam à professora D “conhecer a gestualidade que 

eles já traziam, conhecer o que eles eram capazes também de formular, elaborar tanto do 

ponto de vista individual, como coletivamente, em pequenos grupos, em grupos maiores,” 

como ela mesma afirmou na entrevista.  

Um exemplo dessa prática de laboratório foi uma cena em que a canção se chamava 

Brinca que brinca. Nesta cena, a professora D fez um jogo a respeito do que eles imaginavam 

sobre brinquedo ou brincadeira e como eles fariam um gesto que se relacionasse com seu 

brinquedo/brincadeira favorito(a). A coreografia foi montada a partir de elementos que as 

crianças trouxeram. Em nenhum momento foi utilizada a estratégia de ensinar coreografias 

prontas.  

Esses laboratórios não se limitavam a abordar apenas o que as crianças já traziam 

como conhecimento prévio, mas, a partir das possibilidades de elaboração das crianças eram 

dados novos estímulos e inseridos conteúdos, como foi o caso do canon. No canon todas as 

crianças realizam o mesmo gesto, mas com defasagem temporal. Esse recurso trabalha a 

percepção rítmica, a temporalidade musical e a temporalidade gestual. 

 

 

3.3 Bases teóricas do Projeto Revoada Musical 

 

 

A professora M afirmou que a sua prática pedagógica foi embasada em Orff, Dalcroze, 

Kodály, Spinoza, Masschelein, Simons, Bowman e Uirá Kuhlmann.  

Os três primeiros são pedagogos musicais que defendem uma metodologia ativa. 

Emile Jaques-Dalcroze (1865 - 1950) foi um compositor e educador austro-suíço que 

desenvolveu um método conhecido pela rítmica. Sua metodologia associa os movimentos do 

corpo aos ritmos musicais e também estimula a improvisação (BARREIRO; BARREIRO, 

2001). A professora afirma que Dalcroze entra no PRM com os movimentos corporais quando 

as crianças têm dificuldade de aprender apenas por imitação. Dalcroze também foi um 

influenciador de Orff. Segundo a professora M, Orff está presente principalmente no 

Instrumental. Zoltán Kodály (1882-1967) foi um pedagogo musical húngaro que desenvolveu 

um sistema de educação musical que objetiva a leitura musical e o solfejo e enfatiza o uso da 

voz e de canções folclóricas (TELES; OLIVEIRA; LIMA, 2016). O solfejo praticado no PRM 

foi uma forma de ensinar quais notas deveriam ser tocadas nos instrumentos de placa e em 

qual ritmo, mas não foi trabalhado como uma forma de leitura musical.  
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Baruch de Spinoza (1632 – 1677) é um pensador holandês que buscou compreender os 

nossos afetos, a forma como afetamos e somos afetados e como isto conduz ao conhecimento. 

Spinoza e Bowman são as bases que a professora M utiliza para compreender o desejo das 

crianças de se encontrarem com a música e o valor da música em suas vidas. Ferreira (2016) 

reúne esses dois teóricos quando afirma:  

 

Spinozamente falando, encontrar-se com a Música é encontrar-se consigo mesmo e, 

embora sejamos musicais, ao desejar esse encontro, buscamos, além de satisfazer 

necessidades humanas, potencializá-las, como defende Bowman (2002) para a 

construção de nossos mundos que são tanto pessoais quanto sociais (FERREIRA, 

2016, p. 29). 

 

Bowman (2002) estuda os motivos pelos quais os humanos valorizam a música e 

aponta, entre vários fatores, para o sentimento de pertencimento e identificação grupal 

gerados pela música. Esse conceito orienta a professora M para um trabalho coletivo com 

crianças em música, o qual permite construção da individualidade, enquanto cada indivíduo se 

completa no todo. 

A professora M ainda se baseou no conceito de escolarização proposto por 

Masschelein e Simons (2014). Esse conceito é pautado em três pontos principais para que a 

escolarização seja significativa e se constitua como processo de construção de conhecimento: 

a) escolha do elemento do mundo que será escolarizado; b) valorização de um relacionamento 

lúdico com esse algo escolhido, por meio de jogos, por exemplo; c) valorização de um 

relacionamento que discuta o significado desse elemento mundano (FERREIRA, 2016). 

Nesse conceito, elementos mundanos entram na escola para serem jogados, estranhados, 

refletidos e (re)significados.  

Masschelein (2008) ainda fala sobre pedagogia pobre. A professora M afirma que esta 

é a metodologia que ela utiliza no PRM. Essa pedagogia leva o professor para a sala de aula 

destituído de ferramentas e de planejamentos, pois a forma de trilhar o caminho é construída 

junto com as crianças, que estão trilhando o caminho junto ao professor. 

A forma de elaborar arranjos da professora M foi influenciada por um curso 

ministrado pelo músico Uirá Kuhlmann
14

. A entrevistada relatou que nesse curso ele falou 

sobre três elementos que compõem a música e que nortearam a criação de arranjos da 

                                                 
14

  Uirá Kuhlmann é consultor em educação musical ativa para professores e diretor do núcleo de pesquisa e 

formação em educação ativa Música e Movimento. Formado na EMESP em piano erudito, licenciatura em 

música pela UFSCar. Graduado em Orff - Schulwerk pela San Francisco School “The Certification Orff 

Program” e pela Escola do Movimento Ivaldo Bertazzo “Reeducação do Movimento”. MÚSICA E 

MOVIMENTO. Uirá Kuhlmann, Disponível em <http://musicaemovimento.com.br/professionais/uira-

kuhlmann>. Acesso em: 20 jun. 2019.  

http://musicaemovimento.com.br/professionais/uira-kuhlmann
http://musicaemovimento.com.br/professionais/uira-kuhlmann
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professora: a) peso – associado à base harmônica; b) recheio – se refere aos interlúdios das 

canções; e c) brilho – caracterizado por elementos-surpresa. 

Os teóricos que influenciaram a professora T foram Augusto Boal, Indrid Koudela e 

Elcie Masini. Os dois primeiros são dramaturgos que escreveram sobre jogos no teatro. 

Augusto Boal é autor do livro Jogos para atores e não-atores. Ingrid Koudela é autora do 

livro Jogos teatrais e também tradutora de diversos livros sobre jogos teatrais e improvisação 

de Viola Spolin. Elcie Masini aborda a questão dos sentidos em seu livro Do sentido... pelos 

sentidos... para o sentido... 

Os teóricos que influenciaram o trabalho da professora D foram Rudolf Laban, Isabel 

Marques e Augusto Boal. Este último também foi base para o trabalho da professora T. Laban 

foi um importante pedagogo da dança moderna e, segundo Souza (2011), seu trabalho foi 

influenciado por Dalcroze. Após assistir uma apresentação do festival escolar de Dalcroze em 

Hellerau, Laban afirmou que aquela era a religião do futuro (SOUZA, 2011). O método de 

ensino e de investigação criativa de Laban se baseou na improvisação como exploração de 

movimentos e ele se ateve mais aos movimentos do que a passos de dança (SOUZA, 2011). 

Segundo Bona (2011), as novas tendências conceituais da educação na dança de Dalcroze e 

Laban influenciaram a produção musical de Orff, sempre marcada pelo movimento. 

Isabel Marques é coreógrafa e professora brasileira. Seu trabalho segue a linha 

labaniana e ela tem vários livros e relatos publicados que abordam a construção coletiva da 

gestualidade com crianças, afirma a professora D na sua entrevista. 

 

 

3.4 Aplicação da abordagem de Carl Orff no Projeto Revoada Musical 

 

 

Como já foi afirmado, o PRM não teve intenção de construir musicais sobre as bases 

pedagógicas de Carl Orff. A professora T afirmou que não o conhece. A professora D conhece 

um trecho da obra Carmina Burana, mas nunca assistiu a cantata cênica completa. E ela não 

observou relações entre a obra e o musical Guimarães ‘en’ Canto e desconhece a sua proposta 

pedagógica. A professora M afirmou conhecer e utilizar parte da abordagem de Orff, pois a 

sua proposta pedagógica “é uma miscelânea de Dalcroze, Orff e Kodály.” Ela relata que criou 

seu próprio caminho (metodologia) em direção aos objetivos do PRM. Sua prática é muito 

baseada na intuição e na sua experiência de sala de aula no ensino básico, como ela afirmou: 
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Quando eu falo que é uma miscelânea de Orff, Dalcroze e Kodály, eles estão aqui. É 

assim que eu tenho a leitura sobre esses autores, mas acaba que eu mesma criei a 

minha metodologia. Orff está muito presente no Instrumental. Acho que essa é a 

forte presença do Orff aqui. [...] Eu acho que se a gente trabalhasse com condições, 

mesmo no processo de Orff, se a gente trabalhasse na questão pentatônica, se a gente 

trabalhasse nos intervalos... E nada disso acontece (PROFESSORA M). 

 

Quando questionada sobre a aplicação dessa proposta no contexto do PRM, a 

professora M reconheceu a influência de Orff apenas no Instrumental. Em uma segunda 

pergunta sobre a viabilidade de inserir os outros elementos da proposta de Orff no projeto ela 

acredita que sim e explica: “se você opta por uma abordagem, você faz funcionar. Porque se 

você opta por alguma coisa é porque você acredita naquilo”. A professora nunca 

experimentou levar Orff “puro” pra dentro dos musicais e levanta questões que talvez 

dificultem essa aproximação:  

 

[...] ele pensava em musicais? Pelo que eu saiba, não. Ele pensava no processo de 

musicalização dentro de uma escola formal. [...] eu não vou nem dentro de uma 

escola formal, mas dentro de um processo pedagógico musical. E não há uma 

especificidade para musicais, para palcos. E não há também uma preocupação com 

essa coisa da integração entre as artes, música...dessa coisa inserida ali. Pode até ter 

uma preocupação, mas não há uma proposição em Orff (PROFESSORA M).  

 

Os questionamentos da professora M refletem uma carência de registros de uma 

metodologia sistematizada que oriente o uso da abordagem de Orff de maneira completa, 

incluindo as outras linguagens artísticas que foram trabalhadas por ele em vida. De fato, não 

existe uma série de livros que tragam registros dos movimentos coreográficos ou do drama 

como os cinco volumes de Orff-Schulwerk registraram a parte musical (GOODKIN, 2004). 

Embora Orff tenha vivido no período em que os musicais se desenvolveram, nenhuma 

de suas obras ganharam o título de musical, mesmo sendo em sua maioria obras cênicas que 

reuniam música e dança. “A vida e a obra de Orff foram regidas pelo teatro,” afirma Bona 

(2011, p. 135). Sua proposta de ensino musical é sempre entrelaçada a diversas linguagens 

artísticas, inclusive à literatura. Ele resgatou a literatura de diversos locais e diferentes épocas 

que abrangem desde a tragédia grega e lírica medieval aos contos de fada e às questões 

fonéticas do seu idioma (BONA, 2011).  

Segundo Goodkin (2004), desde o início de sua carreira como compositor Orff estava 

conectado à dança e ao teatro musical. Segundo palavras do próprio Orff: “O teatro ao ar 

livre... perto do prédio do Instituto Orff nos ofereceu a atraente possibilidade de estudar teatro 

e de incluí-lo em nossos estudos, o que sempre fez parte do meu plano ... A música elementar 

impele à apresentação cênica, ao teatro” (ORFF, 1978, p. 263 apud GOODKIN, 2004, p. 107, 
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tradução nossa)
15

. Isso nos leva a discordar da professora M quando ela menciona que em 

Orff não há uma proposição de integração das linguagens. 

Embora a professora M tenha afirmado que Orff estava presente apenas no 

Instrumental e as outras professoras desconheçam a sua abordagem, alguns teóricos que 

influenciaram o trabalho no PRM têm afinidades com a proposta de Orff. Isto justifica a 

presença de vários elementos da sua abordagem no projeto. Dalcroze e Laban foram 

influenciadores de Orff e Uirá Kuhlmann é estudioso e divulgador de Orff.  

 

 

3.4.1 Fala, canto e harmonia 

 

 

A professora M afirmou que não trabalhou especificamente a fala ou a palavra. A 

professora D usou a palavra como recurso pedagógico. Por exemplo, em um laboratório em 

que as crianças caminhavam ao som de uma música a professora falava algumas palavras e as 

crianças tinham que fazer o primeiro movimento que viesse à mente quando a ouvissem. 

A professora T foi a que mais trabalhou a fala e a palavra. Utilizou jogos que 

trabalhavam a vocalidade, o jeito de falar e de projetar a voz. Por exemplo, a criança era 

solicitada a interpretar a cena gritando, chorando e sorrindo a fim de experimentar várias 

nuances da fala até encontrar um ponto de conforto. Por se tratar de um texto poético, foram 

trabalhados a entonação e a melodia das falas.  

A professora T afirmou que apesar de não ter trabalhado a pantomima esta é uma 

estratégia perfeitamente viável e que ela já planejava utilizá-la no próximo musical que o 

projeto estava construindo. 

A última cena foi marcada por um forte trabalho com a fala. E era feito um jogo 

timbrístico que intercalava todas as crianças falando juntas, uma criança falando sozinha e 

todas cantando. A professora T fez um breve comentário sobre essa cena:  

 

E essa parte do jogral é a ideal, sem o papel. Que aí fala todo mundo junto, dá o 

espaço, um fala. Fala todo mundo junto, dá o espaço, um fala. Porque ele aí fica 

melódico, né. Fica melódico, [...] é como se fosse uma partitura. [...] Eu entendi 

assim, uma partitura. Que aí dá um silêncio, dois, tal, não sei o que. [...] Foi muito 

legal, que ele: “Canta, canta forte!” E aí o pessoal cantava. Aí tinha esses momentos: 

                                                 
15

 “The open-air theater... near the building of the Orff Institute offered us the attractive possibility of studying 

drama and including it in our studies, whitch had always been part of my plan... Elemental music impels 

towards scenic presentation, towards theater” (ORFF, 1978, p. 263 apud GOODKIN, 2004, p. 107, tradução 

nossa). 
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falava, parava, todo mundo falava junto. [...] Ficou bem melódico. Eu achei lindo 

(PROFESSORA T). 

 

Embora a professora M não tenha tido a intenção de trabalhar a fala para conduzir à 

compreensão do ritmo musical, dos intervalos melódicos e do canto, como seria a intenção de 

Orff, o trabalho integrado com as diversas linguagens artísticas permitiu que a fala e a palavra 

fossem amplamente trabalhadas pela professora T, em metodologias que combinam 

perfeitamente com a abordagem de Orff. E os resultados desse trabalho foram vistos nas 

outras áreas artísticas também, conforme relato das professoras. Isto confirma a concepção de 

Orff que a “linguagem, música e movimento estão originalmente interligados” (BONA, 2011, 

p. 128).  

O vocabulário utilizado faz parte da literatura nacional, como Orff comumente 

recorria à sua literatura. Em Orff havia uma preocupação com a linguagem fazer parte do 

universo infantil. No PRM, apesar do vocabulário complexo, no início do trabalho a peça foi 

lida e explicada para as crianças e as dúvidas de vocabulário foram sanadas.  

No musical Guimarães ‘en’ Canto não foram utilizadas canções folclóricas, mas a 

professora M afirmou que em outros musicais costuma trabalhar esse tipo de canção. Segundo 

ela, o vocabulário das canções é próximo das crianças e trabalha o imaginário destas.  

No canto e nos instrumentos, não houve uma preocupação com intervalos e escalas em 

graus de dificuldade progressiva, como Orff propôs. Também não houve uma intenção de 

trabalhar música elementar. No entanto, houve a intenção de que os arranjos fossem passivos 

de serem executados no Instrumental Orff, com suas delimitações de tonalidades (todas as 

notas naturais, fá sustenido e si bemol). Além disso, os arranjos eram criados na hora do 

ensaio e, se as crianças apresentassem dificuldade técnica, o arranjo era alterado para se 

adaptar às possibilidades das crianças.  

Como havia vários instrumentos de placas de madeira ou metal, juntos eles formavam 

a harmonia que também era sustentada pelo piano, como recomenda Bourscheidt (2007). As 

crianças vivenciaram a harmonia sem que fosse feito um trabalho de teorização sobre esse 

assunto. A professora M comenta sobre a satisfação que as crianças têm por tocar em grupo e 

sentir esse apoio harmônico: “se ela está tocando uma melodia, ela sente o apoio harmônico, a 

satisfação dela de estar tocando... é uma completude musical, a satisfação que elas têm.” 
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3.4.2 Ritmo e movimento 

 

 

O andamento era trabalhado nas três linguagens artísticas, no ritmo das canções e dos 

instrumentos, no ritmo das falas e no ritmo dos movimentos. Assim como na proposta de 

Orff, o ritmo não era ensinado teoricamente pela divisão de figuras, mas sim pela vivência e, 

nos instrumentos, pela imitação e repetição (GRAETZER; YEPES, 1983). 

A professora D desconhecia o termo movimentos elementares, mas após uma 

explicação ela reconheceu semelhanças com a proposta de Laban, que usa, por exemplo, 

movimentos como balançar, rolar e esticar. Estes movimentos estiveram presentes nas 

coreografias e a partir de experimentos com esses movimentos, eram feitos acréscimos. Uma 

fala da professora exemplifica esse trabalho:  

  

e você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando estímulos, né, tentando, 

provocando aquele movimento elementar pra ele ir aos poucos é... se, se mostrando, 

assim. Mostrar as possibilidades e as potencialidades pra, pras crianças e daí até pra 

você de repente, pra chegar num final de repente e pedir assim: ‘Olha, então agora 

escolhe. Escolha um, um desses movimentos que você fez, desses todos aí que você 

experimentou, escolhe um que você mais gostou de fazer. Que aí faz esse 

movimento. E daí agora faz duas vezes seguidas.’ Pra tentar ver, né, que os efeitos... 

e tentar é, é trazer justamente uma parte mais autoral e [...] mais orgânica, porque a 

criança que tá criando, é ela que tá experimentando, é ela que tá elaborando. Então, 

assim, espera-se que seja mais orgânico pra ela (PROFESSORA D). 

 

 

3.4.3 Jogos, criatividade e drama 

 

 

O jogo e a criatividade como parte mais importante da proposta educativa de Orff 

também estiveram fortemente presentes na construção do musical no PRM, principalmente na 

construção cênica e coreográfica (GRAETZER; YEPES, 1983). A escolha do gênero musical, 

que transita entre o teatro e a música, garantiu a presença do drama no projeto.  

As partes coreográficas e cênicas foram construídas pelas crianças e os jogos eram a 

principal ferramenta metodológica das professoras T e D para direcionarem essa construção. 

A professora M reconheceu a importância dos jogos e geralmente ela utiliza essa abordagem 

em suas aulas de música fora do PRM. Mas ela explicou que dentro do projeto não há tempo 

para a ludicidade devido à agenda de apresentações e o curto prazo para montar o espetáculo. 
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As crianças pouco participaram da criação dos arranjos. Quando elas tinham alguma 

sugestão de arranjos, geralmente a sugestão era acolhida, mas esses casos foram esporádicos. 

Embora a improvisação e a criação façam parte dos objetivos da professora M esse objetivo 

não foi atingido satisfatoriamente. Ela comenta que “criação é processo” e que à medida que a 

criança vivencia música isso começa a acontecer. Algumas crianças que participaram 

Guimarães ‘en’ Canto e que permaneceram no projeto no ano seguinte já estavam com mais 

possibilidades criativas. Podemos concluir que possibilitar a vivência de música, mesmo que 

por imitação, seja uma das estratégias de longo prazo da professora M para conduzir as 

crianças à improvisação e criação de arranjos. Mas, sendo uma estratégia de longo prazo, 

pouco resultado foi visto durante a construção do musical Guimarães ‘en’ Canto em termos 

de criação e improvisação das crianças.  

As três professoras reconheceram a importância da improvisação e da criação, mas 

estes elementos estiveram mais presentes na prática pedagógica das professoras T e D. Na 

música esses elementos estiveram presentes na performance da professora M e da bolsista 

enquanto instrumentistas no musical (flautista e pianista), mas não na prática das crianças. 

Segundo Bona (2011) a improvisação tem uma função determinante na abordagem de 

Orff. Ela cita categorias de improvisação: improvisação melódica, rítmica, idiomática (refere-

se ao texto e às palavras) e improvisação de movimentos. A intenção das professoras é que as 

quatro categorias sejam atendidas, mas no musical em questão as duas últimas categorias 

foram bem trabalhadas e houve uma singela participação das crianças na improvisação 

rítmica, o que depois se tornou uma parte fixa dos arranjos.  

 

 

3.4.4 Instrumental Orff 

 

 

Os instrumentos que estavam à disposição das crianças faziam parte do Instrumental 

Orff. Eram metalofones e xilofones baixo, contralto e soprano, metalofone sopranino 

cromático e instrumentos de percussão sem altura definida: coco, tambor, reco-reco, bongô, 

claves e agogô. Todas as crianças tocaram em algum momento do musical. Além destes 

instrumentos, a bolsista tocou o piano e a professora M a flauta-transversal.  

A voz era o primeiro instrumento a ser trabalhado. Mesmo as crianças que estavam 

passando no rodízio pelo teatro ou pela dança aprendiam as canções antes de irem para suas 

respectivas salas. As crianças que estavam responsáveis pela música, em cada cena, escolhiam 
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livremente qual instrumento queriam tocar, experimentavam improvisar livremente ou tirar 

algumas melodias de ouvido por um curto período de tempo e depois começava o trabalho de 

ensino dos arranjos.  

A professora ofereceu pequenas instruções sobre a técnica no instrumento, postura, 

como segurar as baquetas e como tocar. Como havia mais de um instrumento de cada tipo, 

geralmente as crianças formavam pequenos naipes e os arranjos eram ensinados naipe por 

naipe, por meio da imitação. Algumas crianças optavam por retirar as placas que não eram 

utilizadas na canção a fim de facilitar a execução, como sugere Bourscheidt (2007). 

Segundo Bourscheidt (2007), a aprendizagem dos arranjos no sistema Orff segue a 

técnica de imitação simples, com os “jogos de eco”. E o foi assim que aconteceu dentro do 

PRM. A criança ouvia e observava a professora antes de executar o arranjo no instrumento. 

 

 

3.4.5 Arranjos 

 

 

Os arranjos foram construídos com base na experiência de improvisação fora do 

ambiente acadêmico da professora M e da bolsista, autora desta pesquisa. A professora se 

orientou pela busca dos três elementos que compõem a música, baseada em um curso que 

realizou com Uirá Kuhlmann. O “peso”
16

 que ficou distribuído entre o piano e os metalofones 

e xilofones baixo, responsáveis pela sustentação harmônica. Pode-se dizer que alguns 

instrumentos que marcaram o ritmo ou o pulso durante toda a música também contribuíram 

para formar o “peso”, como foi o caso do tambor em Brinca que brinca e do bongô em Caixa 

mágica de surpresas. O “recheio” era realizado geralmente pelos metalofones contralto, 

soprano e sopranino. Geralmente eles não tocavam durante toda a música, faziam uma 

participação especial em introduções, interlúdios e algumas vezes no refrão. O “brilho” eram 

elementos surpresa que apareciam ao longo das canções com os mais diversos instrumentos. 

Segundo Kuhlmann (2019), os arranjos para o Instrumental Orff com base em Orff-

Schulwerk têm como pilar fundamental essas quatro demandas: peso, corpo, contorno e 

brilho. O termo “recheio”, citado pela professora M na entrevista, não foi mencionado por 

Kuhlmann (2019). Em vez desse termo haviam dois outros: “corpo” – uma função do 

                                                 
16

 Ver nota de rodapé 1, página 10. 
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contralto, geralmente complementando a harmonia por meio de ostinatos - e “contorno” – 

uma função do soprano, que geralmente se encarrega da linha melódica. 

Embora a professora M não estivesse seguindo conscientemente as orientações de Orff 

para elaboração de arranjos, o referencial que ela estava seguindo era pautado na sua 

abordagem. 

Os arranjos incluíram pequenos ostinatos rítmicos e melódicos, e repetição de 

pequenas células rítmicas, como podemos observar no início da canção Brinca que brinca na 

figura 1. O metalofone baixo trabalha a harmonia com bordões. Em todos os arranjos a parte 

do piano serviu apenas como um lembrete para orientar a improvisação da pianista. 

 

Figura 1: Arranjo da primeira parte da canção Brinca que brinca 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Professora M 
    Arranjo: Professora M e Sara Santos 
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Em algumas canções os instrumentos de placa tocaram a melodia da canção e os 

instrumentos de percussão sem altura definida fizeram os ostinatos, como mostra a figura 2. 

 

Figura 2. Trecho extraído do arranjo da canção Planeta Terra 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A figura 3 mostra um trecho da canção Todas as Cores em que os instrumentos de 

placa fizeram comentários melódicos no momento em que o canto fazia notas longas. Nesses 

momentos a percussão sem altura definida silenciava o seu longo ostinato para dar lugar aos 

instrumentos melódicos. 
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Figura 3: Trecho extraído do arranjo da canção Todas as Cores. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Embora os arranjos não tenham seguido a ordem linear de abordar inicialmente as 

notas sol e mi acrescentando as demais notas até formar a escola pentatônica, os elementos 

estilísticos característicos de Orff estiveram presentes nos arranjos, tais como ostinatos, 

bordões e jogos de eco. Mesmo sem ter a intenção de construir os arranjos sobre as bases 

pedagógicas de Orff, houve grande proximidade entre a sua proposta e o trabalho realizado no 

PRM. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma análise da prática pedagógica das professoras de dança e teatro revela que suas 

pedagogias guardam certa semelhança com as propostas de Carl Orff embora o desconheçam 

como pedagogo musical. Além da integração entre as diversas linguagens artísticas, cada 

professora trabalhou a sua área com enfoque na criação coletiva das crianças tanto no aspecto 

cênico quanto coreográfico. O imaginário infantil e os conhecimentos prévios das crianças 

sempre eram considerados. A partir deles o trabalho era desenvolvido com jogos. As 

professoras relataram benefícios do trabalho das outras linguagens artísticas para a sua área, 

tais como: a criança que vem da dança para o teatro, chega com mais facilidade para mover o 

corpo e ocupar o espaço no palco; a criança que vem da música para a dança já sabe a canção 

e tem uma melhor expressão rítmica no trabalho coreográfico.  

A questão da improvisação e da criação ainda são objetivos a serem alcançados pela 

professora de música. Ela afirmou que nunca tentou levar “Orff” puro para dentro do PRM, 

mas que se tivesse essa intenção seria possível. Mesmo não tendo seguido o trabalho linear 

proposto por Orff na aprendizagem de intervalos e escalas os arranjos criados para o musical 

se aproximaram da proposta de Orff.  

A análise das entrevistas e dos arranjos permitem concluir que embora o projeto não 

tenha tido a intenção de se desenvolver sobre as bases de Carl Orff, o trabalho integrado das 

três linguagens artísticas permitiu uma maior aproximação do musical com a proposta deste 

pedagogo musical. As bases teóricas da professora de teatro pautadas em jogos que trabalham 

a criatividade, da professora de dança com Laban - um influenciador do trabalho de Orff e da 

professora de música, pautada em metodologias ativas e no sistema de elaboração de arranjos 

de um discípulo de Orff podem ser consideradas responsáveis pela proximidade que a 

construção do musical Guimarães ‘en’ Canto teve com a abordagem desse pedagogo.  

A obra Corpo de Baile de onde veio a inspiração para o enredo do musical pode ser 

considerada um texto complexo para crianças e distante do universo infantil. Pode-se dizer 

que o texto do musical divergiu da proposta pedagógica de Orff que sugere temas folclóricos 

e infantis. Entretanto, a utilização de pequenos trechos da obra em um novo enredo cheio de 

fantasias e sonhos infantis aproximou o musical do mundo da criança.  

Mesmo as questões que se diferenciaram da proposta analisada foram consideradas 

viáveis para o contexto de construção de musicais, indicando que a utilização da proposta 

pedagógica de Orff é possível no contexto do musical escolar e o trabalho com professores de 



47 

 

diversas linguagens artísticas é benéfico para essa proposta. O musical oferece oportunidade 

para o ensino da música em diálogo com outras linguagens artísticas, contribuindo assim para 

um aprendizado amplo e mais completo. Pode-se considerar que o gênero musical possui 

diversas afinidades estruturais com a proposta educacional de Carl Orff, e que permitem uma 

reapropriação da sua abordagem. 

Espera-se que este trabalho contribua para orientar o educador musical que deseja 

trabalhar com musicais escolares e fornecer uma formação musical interdisciplinar e pautada 

nos princípios de Carl Orff. Espera-se também que possa servir de subsídio e incentivo a 

novas pesquisas na área da Educação Musical. 
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APÊNDICE A - Questões norteadoras para a entrevista com as professoras do PRM. 

 

 

As seguintes questões serão realizadas na entrevista com as professoras das três áreas 

artísticas: 

 

1. Durante a sua formação, que tipo de contato você teve com musicais? 

2. Durante o processo de preparação do musical Guimarães ‘en’ Canto, quais eram as 

suas atribuições? 

3. Quais foram os objetivos da construção do musical? 

4. Quais eram os seus objetivos e os objetivos da sua área na construção do musical?  

5. Quais estratégias e/ou recursos você usou para que as crianças aprendessem aquilo 

você queria lhes ensinar? 

6. Em que você baseou a sua proposta pedagógica? 

7. Depois de ver o musical pronto e sendo levado ao palco, você acredita ter alcançado 

os objetivos propostos para a construção do musical? 

8. Na construção do musical, houve espaço para a improvisação e criatividade das 

crianças?  

a. Se sim: Dentro da sua área, como eram conduzidas questões como criatividade 

e improvisação? 

b. Se não: Por quê? Você considera que seria possível abrir esse espaço? 

9. Neste musical, foram utilizados a música, a dança e o teatro. Como essas diferentes 

modalidades artísticas se articularam para contar a história? 

10. Como acontecia a integração entre as diversas linguagens artísticas na preparação do 

musical? 

11. Você acredita que a vivência com as outras linguagens artísticas trouxe algum 

benefício para a sua área e para o musical como um todo? Fale sobre isso. 

12. No processo de construção do musical foram utilizados jogos? (aprendizagem lúdica) 

13. Como você trabalhou a fala e a palavra? 

14. Como foram selecionadas as crianças que participaram do musical Guimarães ‘en’ 

Canto? 

15. Você conhece Carl Orff? Se sim, seguir com as questões 16 - 18 

16. Você acredita ter usado a proposta de Carl Orff ou partes da sua proposta na produção 

desse musical? Como? 
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17. Como a proposta de Orff poderia ser trabalhada dentro da sua área de atuação na 

produção de musicais? 

18. Quais elementos da proposta de Orff você considera que possam ser úteis dentro do 

Projeto Revoada Musical? 

19. Fale sobre os aspectos positivos e negativos da experiência de construção desse 

musical. (aplicar essa pergunta depois das perguntas específicas) 

 

 

As seguintes questões se aplicam apenas para a professora de teatro: 

1. Como foi feita a escolha dos personagens? Quais os critérios? 

2. As crianças que não assumiram uma personagem fizeram o que no musical? 

 

As seguintes questões se aplicam apenas para a professora de dança: 

1. Como foram criadas as coreografias? (o que inspirou, recorreu a coreografias prontas, 

quem ajudou nessa criação, recorreu a algum gênero de dança) 

2. Que tipo de movimento foi utilizado na dança?  

 

As seguintes questões se aplicam apenas para a professora de música: 

1. Fale sobre a história contada no musical e como ela surgiu. (O que inspirou a escolha 

do texto? Quem participou dessa escolha? Existe alguma razão para acontecer dessa 

forma?) 

2. Como foi feita a seleção das canções que fariam parte do musical Guimarães ‘en’ 

Canto?  

a. Quem participou da seleção? 

b. Quais foram os critérios utilizados para essa seleção? 

3. As canções selecionadas fazem parte do universo infantil? 

4. Você considera viável utilizar canções folclóricas nos musicais desenvolvidos no 

PRM? Por quê? 

5. Quais instrumentos foram utilizados no musical Guimarães ‘en’ Canto? 

6. Qual foi o critério de escolha dos instrumentos? 

7. Quem tocou os instrumentos?  

8. Qual foi o critério utilizado na escolha das crianças que tocaram cada instrumento? 

9. Quais conteúdos musicais foram trabalhados no musical Guimarães ‘en’ Canto? 

10. Quem elaborou os arranjos instrumentais para as músicas? 
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11. Houve contribuição das crianças nesse processo de criação? De que maneira? Que 

critérios foram utilizados para selecionar essas contribuições? 

12. Metodologicamente, o que norteou a elaboração dos arranjos? (Quais são os 

referenciais?) 

13. Como foram pensados os arranjos para metalofones e xilofones? 

14. Como foram pensados os arranjos para os instrumentos de percussão sem altura 

definida? 

15. Como foram pensados os arranjos para flauta? 

16. Como foram pensados os arranjos para teclado? 

17. Foi utilizada a percussão corporal? (Se sim, em que momentos? Foi em todas as 

músicas? Teve algum arranjo específico? Como foi pensado o arranjo? Se não, por 

quê?)  

18. O resultado final dos arranjos atingiu os objetivos para os quais foram criados? 

19. Na elaboração dos arranjos, foram incluídos elementos presentes na abordagem de 

Orff? Se sim, quais? Se não, seria possível agregar esses elementos no contexto no 

PRM? 
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

“Ressignificações da proposta educacional de Carl Orff a partir da 

experiência de construção de um musical infantil”. 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu 

nome é Gilka Martins de Castro Campos, sou a pesquisadora responsável por esta pesquisa e 

minhas áreas de atuação são Ensino de Percepção Musical e Educação Musical. Faz parte da 

equipe desta pesquisa a estudante de graduação em música Sara de Oliveira Santos. 

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste 

documento, que está em duas vias e também será assinado por mim, pesquisadora, em todas 

as folhas. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de 

recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável 

via e-mail (gilka_martins@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

do seguinte contato telefônico: (62) 99944-2112. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações importantes sobre a pesquisa: 

O título da pesquisa é “Ressignificações da proposta educacional de Carl Orff a partir 

da experiência de construção de um musical infantil”. Esta pesquisa apresenta um novo olhar 

tanto sobre a proposta de Carl Orff quanto sobre prática pedagógica na construção de 

musicais. Esta pesquisa irá relatar e analisar a experiência de construção do musical infantil 

“Guimarães en canto” no Projeto Revoada Musical como uma possibilidade de 

ressignificação da proposta educacional de Carl Orff.  

Farão parte do estudo os professores de dança, música e teatro que trabalharam na 

construção do musical “Guimarães en canto” no Projeto Revoada Musical durante o ano de 

2017 que aceitarem livremente participar da pesquisa, após leitura, aceitação e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Sua participação nesta pesquisa compreenderá responder, em uma entrevista, às 

perguntas sobre sua prática pedagógica na produção do musical “Guimarães en canto” no 

Projeto Revoada Musical e, no caso específico do professor de música, haverão também 

perguntas sobre o processo de elaboração dos arranjos musicais. Essas entrevistas serão 

gravadas com registro sonoro, mas não haverá divulgação da sua voz. Seu nome não será 

citado e, nos resultados desta pesquisa, apenas a sua opinião será publicada atrelada à sua área 

de atuação dentro do projeto (professor de música, dança ou teatro). A sua opinião é de 

grande importância para esta pesquisa, mas você é livre para conceder ou não o uso da 

mesma. No final deste documento existem dois boxes onde você pode optar por conceder ou 

não o uso da sua opinião e rubricar dentro do box que escolher.  

Este estudo implica apenas na disponibilidade de tempo para responder à entrevista, 

que é de cerca de 40 minutos para professores de dança e teatro e cerca de 1 hora e 30 

minutos para professores de música. A entrevista será realizada no Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás. Ressaltamos que 

a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá alterar sua condição profissional 
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no Projeto Revoada Musical ou CEPAE e você poderá em qualquer momento desistir da 

pesquisa. Para fins de pesquisa os pesquisadores garantem que seu nome será preservado e 

que nenhum dado sobre sua pessoa ou do conteúdo individual da sua entrevista será 

divulgado.  

Informamos que a pesquisa oferece riscos de constrangimento e intimidação, mas que 

você tem o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação 

na pesquisa. Você tem a liberdade de recusar a responder qualquer questão da entrevista caso 

ela lhe cause desconforto emocional ou constrangimento. Você poderá ter como benefício a 

oportunidade de contribuir para a melhoria das ações de formação e qualificação de 

professores de artes, bem como uma maior integração entre as diversas áreas artísticas. 

Garantimos que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 

armazenados para estudos futuros. 

Esclarecemos ainda que você não terá despesas para participar da pesquisa e que não 

haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação. 

Os resultados desta pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Eles serão apresentados a uma banca, divulgados na forma de trabalho de conclusão de curso 

e possivelmente na forma de artigo científico. 

 

2. Consentimento de participação na pesquisa 

 

Eu, _____________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o  RG/ CPF ___________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado  “Ressignificações da proposta educacional de Carl Orff a partir da experiência de 

construção de um musical infantil”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido 

pela pesquisadora responsável Gilka Martins de Castro Campos sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo 

com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, …… de …………………….. de ………... 

 

(        ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

(        ) Não permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Entrevista com a professora M (música) 

 

 

Entrevistadora: Durante a sua formação, que tipo de contato você teve com musicais? 

 

Professora M: Nenhum. Você fala na universidade? Nenhum.  

 

Entrevistadora: Talvez fora da universidade... 

 

Professora M: Nenhum. Bom, talvez assistindo filmes assim, é... com a Esther Williams, é... 

Mas, assim, na televisão. Não era nada infantil, é muito diferente de um musical 

Hollywoodiano. Um personagem canta, é um complemento para toda a história. Mas é 

diferente do que a gente faz aqui. Talvez esse tenha sido o meu contato. 

 

Entrevistadora: Durante o processo de preparação do musical Guimarães ‘en’ Canto, quais 

eram as suas atribuições? 

 

Professora M: Bom, é... eu que elaboro o projeto, eu que convido as pessoas, eu que elaboro 

o cronograma, eu que escrevo o texto, eu que escrevo as canções, eu que escolho as canções, 

eu que organizo cada dia-a-dia, eu que vou atrás da parte de...de...de patrocínio, eu que 

escolho que escolho bolsista, é eu a... basicamente isso. 

 

Entrevistadora: Quais foram os objetivos da construção do musical? 

 

Professora M: Olha, é... não só desse, mas o meu objetivo dos musicais é proporcionar às 

crianças a experiência de participar de-de-de a possibilidade de participar de diversas 

linguagens artísticas, é... O meu intuito é que elas tenham a oportunidade de cantar, de tocar, 

de dançar, de interpretar. E a gente tem como eixo um enredo. A gente tem um enredo para 

ser cantado, dançado, tocado e interpretado. Esse é o meu objetivo, é proporcionar às crianças 

uma experiência dessa natureza. 

 

Entrevistadora: Quais eram os seus objetivos e os objetivos da sua área na construção do 

musical? 

 

Professora M: Qual é a diferença dessa questão para a outra? 

 

Entrevistadora: Os objetivos da música. 

 

Professora M: Ah, específico da música? Tá, é que elas tenham... Especificamente em 

relação à musica, é que elas vivenciem a música em todas as suas possi… em algumas das 

suas possibilidades, que é o canto e a execução instrumental. Porque a gente pouco participa 

do processo de criação, é... Eu gostaria que… É um dos meus objetivos que as crianças 

cheguem a criar arranjos, mas eu ainda não cheguei nesse ponto, que eu acho... mas eu não 

acho que é... Que eu acho que criação é processo. Depois que eu vivencio muito música e que 

eu encontro muito música, eu passo a conhecer mais o que é um corpo sonoro e aí eu 

conhecendo, eu-eu não mais, é... participo como...  só como executante, mas como criadora 

também, Entendeu? Então assim eu acho que é… Eu tenho sempre como objetivo que as 

crianças criem arranjos, mas eu acho que, à medida que elas vão ficando mais tempo, isso 

acontece. Que é o que está acontecendo esse ano, por exemplo. Eu já tenho crianças que são, é 
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- é que continuam participando do Revoada já há dois anos, que já estão com - com 

possibilidades criativas. Elas mesmas, “Professora, mas é - é... pode ser assim também?” 

Então, agora elas começam a criar. Esse é um dos meus objetivos, que elas não só imitem 

aquilo que é - é trazido para elas em termos de arranjos, mas que elas - elas também torn… se 

tornem protagonistas do processo de criação.  

 

Entrevistadora: Quais estratégias e/ou recursos você usou para que as crianças aprendessem 

aquilo você queria lhes ensinar? 

 

Professora M: É muito na base da repetição, né, é muito na - na hora do... no chão aqui, 

quando elas aprendem as canções. A primeira questão é que elas aprendam a cantar. Depois 

que elas aprendem a cantar, eu começo a propor arranjos e à medida que elas vão 

conseguindo... E os arranjos são criados aqui na hora, porque elas escolhem os instrumentos... 

na, é... sentam. Depois que elas escolhem, então começam, elas estão com os instrumentos em 

mãos. Depois que elas têm um dom.., da execu… domínio não, que elas tenham uma-uma- 

uma experiência de contato com o instrumento, eu começo a propor arranjos. Pensando em 

arranjos, que é uma sequência rítmico-melódica, para que elas repitam o que eu faço, né. 

 

Entrevistadora: Em que você baseou a sua proposta pedagógica? 

 

Professora M: Ah, é uma miscelânea de Dalcroze, de Orff, de Kodály, é... porque tem muito 

corpo, é... Às vezes eu trabalho muito com-com-com graus conjuntos. Eu não uso só a escala 

pentatônica, é... Mas é uma miscelânea de tudo isso, porque muitas vezes as crian… Como 

que Dalcroze entra? Muitas vezes elas não conseguem compreender. Aí eu levanto e can… e 

danço com elas em movimento corporalmente, né. É uma miscelânea de tudo isso. Eu nem sei 

que método é. 

 

Entrevistadora: Depois de ver o musical pronto e sendo levado ao palco, você acredita ter 

alcançado os objetivos propostos para a construção do musical? 

 

Professora M: Nem sempre, é... A questão da criação, quando elas estão... Por exemplo, eu 

percebo que as crianças, em relação ao teatro, elas não seguem exatamente o que está escrito 

ali. Muitas vezes elas pegam...  Porque eu sou uma adulta escrevendo para criança falar, então 

eu tenho que me... Ao escrever o texto, eu me transporto para a condição de criança, de usar, 

por exemplo, hoje elas falam, usam, os adolescentes “mais véi, não sei o que” algumas coisas, 

algumas gírias das crianças, é... por exemplo “deu ruim”, essas coisas de adolescente, né. E aí 

eu não me lembro de exemplo de criança agora. Eu tento colocar no texto coisas que não são 

do meu vocabulário, mas eu não consigo. É muito difícil eu, como adulta, me transportar para 

o mundo infantil ainda que eu conviva com elas, e aí... Mas eu não escrevo na linguagem 

delas. Embora eu tente, eu não consigo. Quando elas leem o texto, elas diminuem as frases, 

põem outras palavras que são sinônimos daquelas que eu tinha colocado. Então há um 

processo de read-readequação. Elas fazem readequação do texto original, isso eu acho legal. E 

quando elas estão no palco também, elas mudam o texto - estou falando da questão teatral. 

Mas em música não. É muito aquilo que eu fiz, elas fazem. É muita repetição. Então eu acho 

que quando é só repetição é... tira um pouco da fluência musical. Isso me preocupa, é, não 

consigo essa fluência. Mas aí eu comecei a entender que à medida que elas têm mais 

experiência, essa fluência vem acontecendo. Então é - é muito claro isso. Por exemplo, esse 

ano de novo nós estamos com um musical, um outro musical. As crianças que chegaram 

agora, elas estão bem quadradinhas, não há aquela fluência. As crianças que já têm mais 

experiências, elas já estão mais fluentes. Então não é uma… É uma questão de tempo, de mais 
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encontro com a experiência musical que é, que a minha... o meu pesquisador, que é Spinoza, 

que é exatamente isso: eu tenho... eu vou comprovando coisas na prática que eu, que a teoria, 

ou que algumas leituras vêm me trazendo. Então quando eu ouço esse tom no palco eu fico 

chateada com isso, porque eu queria maior fluência. Mas depois eu me lembro, bom, elas têm 

que amadurecer um pouco mais, é uma questão de maturação. Sabe? Assim, maturação e 

maturação é tempo de encontro, são mais encontros e mais tempo com esse corpo sonoro. 

 

Entrevistadora: Na construção do musical, houve espaço para a improvisação e criatividade 

das crianças?  

 

Professora M: Não, eu acho que não, não. 

 

Entrevistadora: Dentro da sua área, como eram conduzidas questões como criatividade e 

improvisação?  

 

Professora M: Dentro da minha área quando? Das minhas leituras? Da minha formação? 

 

Entrevistadora: Da música. 

 

Professora M: Ah não, na música, eu estou falando justamente na música, não há isso. Esse 

ano, sim, a gente teve, por que a gente está trabalhando com samba. A música de abertura é o 

Brasil Pandeiro. Então teve um momento que eu propus, é... Eu fiz alguns exercícios de 

improvisação com as crianças, mas ainda que elas tenham participado, agora que a gente tá na 

fase de ensaio para apresentação, não tem nenhum arranjo que tenha partido delas. Não tem 

nenhum momento que elas improvisem durante, em algum momento. Por enquanto, não. E eu 

confesso que essa é uma dificuldade que eu tenho de trabalhar com as crianças. Eu-eu-eu sou 

uma improvisadora como executante, como flautista, mas eu não consigo trabalhar isso com 

as crianças, assim, eu não…. Tá aí uma dificuldade minha, a questão de improvisação. 

 

Entrevistadora: Neste musical, foram utilizados a música, a dança e o teatro. Como essas 

diferentes modalidades artísticas se articularam para contar a história? 

 

Professora M: A gente se articula fazendo aquele sistema de rodízio, né, fazendo com que as 

crianças é... vivenciem as três linguagens. Depois de construída cada parte a gente se junta e a 

gente vê o que que aquela cena... em cada cena, o que ela é musicalmente, o que ela é 

coreograficamente, o que ela é teatralmente. E depois quando as crianças tem a opor… elas – 

elas. Por exemplo: Eu sou do grupo da música da cena 1. Tá, eu fiz a minha parte e assisto o 

que as crianças das outras partes fizeram. E depois que eu assisti gente fazendo teatro, gente 

fazendo dança, eu mesmo vou vivenciar teatro e dança, ainda que em outra cena, né, mas eu-

eu-eu... As crianças têm a oportunidade de serem protagonista numa determinada linguagem e 

de serem expectadoras em outra linguagem ao mesmo tempo, mas aos poucos elas deixam 

essa posição de expectadoras no palco, porque quando elas vão… isso só no processo de 

criação. Quando elas vão para o palco, elas não são espectadoras uma das outras, elas são 

artistas, elas são protagonistas de um todo, para que outras sejam as espectadoras, o público 

que as assiste, né. Então eu acho que essa coisa de, por exemplo: é, eu tenho certeza que a 

professora T lá no teatro fala da – da - da fluência, do falar depressa, do falar devagar, a 

questão rítmica. Vamos pensar em andamento, a gente tem isso em música também. Do 

dançar, a gente tem a mesma coisa do - da velocidade, do andamento, do rápido, do lento. A 

gente tem isso aqui também. Então a gente vivencia questões específicas de música não só em 

música, a gente vivencia também no teatro e na dança. A questão do andamento é um 
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exemplo. Então a - ainda que nós não falemos sobre isso, né. Poucas vezes eu faço referência, 

“Crianças, vocês viram que eu dancei assim e assim? Então, em música é assim.” Eu faço 

poucas referências. Eu não faço referência a isso. Mas as crianças, eu tenho certeza que elas 

vivenciam, e isso ocorre. Eu tiro como conclusão, depois que elas participam… Cena 1, 

sempre a cena 1 é a mais demorada. À medida que elas vão passando por outras vivências, a 

construção de cada uma das cenas vai sendo mais rápida, porque elas vão vivenciando todos 

esses… vamos pensar em - em especificidades. A gente pensa, “Bom, há uma especificidade 

em relação a andamento em música, teatro e dança? Há uma especificidade, mas eu tenho 

condição de transportar isso para as outras linguagens.” Então eu acho que o vivenciar o 

andamento em música, possibilita, em teatro e em dança, possibilita eu executar isso nas três 

linguagens. Entendeu? Depois que vivencio as possibilidades diversas e específicas de cada 

um desses intens. 

 

Entrevistadora: E no contar a história no enredo, as três áreas têm participação, ajudam a 

contar a história?     

 

Professora M: Sim. É... não é um momento assim… A dança não entra para enfeitar nada, a 

música não entra… A minha intenção não é que uma enfeite a outra. A minha intenção é 

contar uma história, dançar é... dançar uma história, cantar uma história e contar uma história 

no sentido da interpretação. Uma mesma história. Essa é minha intenção. Eu não sei se as 

minhas colegas têm essa dimensão, entendeu? Assim, uma coisa que dificulta muito, eu acho 

que… Eu gostaria de ter um tempo a mais para conversar com minhas colegas, as outras 

professoras, para que a gente pensasse sobre isso. Mas esse dinamismo, essa coisa do dia-a-

dia, ela nos consome. Porque o Projeto Revoada é um projeto muito pesado, e ele acontece 

numa tarde. A gente vem à tarde e se reúne e faz tudo. A gente precisaria de um tempo maior 

para conversar sobre essas questões, mas nós não temos esse tempo. Ainda mais que a gente 

lida com… Eu sou a única professora efetiva, então eu tenho esse tempo para a escola, mas eu 

vejo que é professora substituta, é professora voluntaria. Eu não tenho como exigir que elas 

venham comigo. Eu quero dizer até que eu tenho vergonha para chamá-las para uma reunião. 

Eu não faço isso, embora eu sinta necessidade, eu não faço. Por isso eu que, eu acabo fazendo 

muita coisa também. Eu não peço a elas outras coisas: “ah, você podia cuidar de fazer o 

planejamento”, ou “você podia entrar em contato com os lugares onde nós vamos nos 

apresentar”. Elas não fazem isso. E eu não faço isso porque elas não têm dedicação exclusiva 

aqui na escola, então eu puxo para mim, porque eu estou aqui, porque é um projeto que eu 

criei. Então, assim, para diminuir a carga delas, eu acabo puxando tudo para mim porque eu 

acho que não é para elas fazerem isso. Mas se nós todas fossemos efetivas, e nós tivéssemos 

aqui com essa carga de dedicação exclusiva, eu acho que a minha chamada para elas, para o 

projeto seria diferente. Eu sinto falta disso. É... eu penso isso, eu tenho essa intenção, mas eu 

pouco converso com elas para que a gente faça isso. Entendeu? Assim eu acho que o 

Revoada... o ideal seria que nós tivéssemos um planejamento semanal, que nós discutíssemos 

essas questões, mas não é possível, e isso não ocorre. 

 

Entrevistadora: Como acontecia a integração entre as diversas linguagens artísticas na 

preparação do musical?  

 

Na verdade, quando eu escrevo eu tenho a intenção de que cada… Já que a gente divide os 

subgrupos para produzir cada uma das cenas, então em cada cena tem que ter texto e música. 

Para quê? Para que haja a possibilidade de interpretação, de canto e execução instrumental e 

dança. Então, ao escrever, eu já tenho a intenção para que essa integração ocorra. E a forma 

que eu divido os encontros, assim, dos momentos separados, dos momentos que a gente junta 
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todo mundo, é uma busca por essa integração. Entendeu? Então vai desde a escrita até… 

passa pela montagem e-e-e até o momento da apresentação. E eu tenho essa preocupação o 

tempo inteiro, até porque eu convido minhas colegas, e eu não quero que nenhuma - nenhuma 

linguagem se sobreponha sobre a outra. A minha intenção é que todas tenham a mesma 

importância. Entendeu? Essa preocupação com a integração ocorre o tempo inteiro. Eu busco 

isso o tempo inteiro. 

 

Entrevistadora: Você acredita que a vivência com as outras linguagens artísticas trouxe 

algum benefício para a sua área e para o musical como um todo? Fale sobre isso. 

 

Professora M: Claro, claro. É isso que eu disse antes. Eu vivencio questões de ritmo, de 

andamento, de dinâmica, é... em todas as linguagens. Embora a gente não fale isso, a gente 

vivencia. E eu vejo quando as crianças voltam, né, quando elas passam por todas as 

linguagens, acrescenta musicalmente para elas. Elas fazem… vem uma cena 1. Tá bom, a 

cena 1 ficou pelo grupo A de música. O grupo A foi lá na dança, foi no teatro. Quando ele 

volta de novo para a outra cena, cena 4, 5, elas já voltam diferentes. Para mim acresce, e elas 

me dizem que as vezes elas vivenciam isso lá, mas tudo muito… A gente não para para fazer 

esse tipo de avaliação, mas as vezes nos corredores eu já ouvi comentários das meninas 

comentando em relação a isso. 

 

Entrevistadora: No processo de construção do musical foram utilizados jogos/aprendizagem 

lúdica? 

 

Professora M: Não, muito pouco, é muito diferente. O engraçado é que as aulas de música, 

quando eu ministro as aulas de música, eu tenho… Todas as minhas aulas elas… ou grande 

parte das minhas aulas, quando eu planejo, eu incluo sempre jogos e sempre momentos de 

reflexão. Porque eu acredito que crian… uma coisa que eu falo sempre, que criança tem que ir 

para a escola para brincar e fazer amigos. Então, se ela vem para a escola para brincar, então o 

lúdico tem de estar presente. Quando eu escolarizo o conhecimento, o jogo, a ludicidade tem 

que estar presente e eu tenho que estar com o meu colega para comtemplar os dois desejos 

que move a criança para vir para a escola, o brincar e fazer amigos. Então elas estão sempre 

no coletivo. Dificilmente uma criança está com seu caderninho trabalhando sozinha, até nos 

instrumentos elas tocam juntos. Essa coisa de ser sozinho junto e de ser junto sozinho, né. É 

uma coisa que o Bowman fala, em música, eu tenho... eu garanto a minha individualidade, 

mas eu me completo no todo. Eu vejo as crianças, agora mesmo, quando elas tocam juntas e 

quando piano... e elas se sentem… puxa, é quando… se  ela está tocando uma melodia, ela 

sente o apoio harmônico, a satisfação dela de estar tocando… é uma completude musical, a 

satisfação que elas têm. Então nas aulas de música, sim, há uma preocupação grande com 

isso. Mas no musical, como a gente tem essa coisa da apresentação, ele tem um outro caráter. 

Eu não tenho tempo para ludicidade, a gente pouco brinca, né, assim. Às vezes eu me 

pergunto: “Por que será que elas continuam vindo?” porque a aula de música é muito mais 

atrativa que musical, assim da produção do musical, me colocando no lugar delas. Isso é uma 

avaliação… eu estou dizendo do meu olhar. Não seria exatamente o que as crianças pensam, 

teria que conversar com elas. Mas por que elas vêm tanto para cá, né? Porque ensaio é algo 

exaustivo, ensaio não é legal, né. É a mesma coisa… estudar música é uma atividade muito 

solitária, muito repetitivo, né, e é repetitivo com elas também. Mas “Por que que elas 

continuam?” porque o índice de evasão é muito pequeno e elas continuam aqui com a gente. 

É, então assim, talvez seja porque a questão do - do fazer amigos, de estar com o colega seja 

contemplado, que elas vêm estão juntas o tempo todo, brincam na hora recreio. Elas amam o 
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intervalo né, mas a ludicidade está pouco presente aqui na música, eu não sei como está lá no 

teatro e na dança, mas na música eu acho que está pouco presente a questão lúdica aqui. 

 

Entrevistadora: Como você trabalhou a fala e a palavra? 

 

Professora M: Eu não trabalho fala.  

 

Entrevistadora: A linguagem. 

 

Professora M: Eu pouco trabalho. A não ser que a gente pense na questão do canto, como 

que eu coloco a fala e palavra no canto, né. Eu pouco dou destaque a isso, eu não chamo 

atenção para a questão de prosódia, por exemplo, de dicção. Eu acho que eu não me detenho 

nisso. Não é uma preocupação que eu tenha. Acho que eu não faço isso. 

 

Entrevistadora: Como foram selecionadas as crianças que participaram do musical 

Guimarães ‘en’ Canto? 

 

Professora M: Não há seleção. Elas se inscrevem, e havendo vagas elas vêm. Então há um 

número de vagas, são quarenta e cinco vagas. As primeiras quarenta e cinco crianças que se 

inscreverem, elas têm a vaga. Se ela começa a faltar… E aí como a gente sempre tem mais 

procura do que vaga, a gente faz uma lista de espera. À medida que essas crianças vão 

faltando, ou que elas vão embora ou mesmo desistem, eu vou chamando outras crianças. Não 

há nenhum tipo de seleção, por isso que é um grupo tão heterogêneo, né. 

 

Entrevistadora: Você conhece Carl Orff? 

 

Professora M: Conheço. 

 

Entrevistadora: Você acredita ter usado a proposta de Carl Orff ou partes da sua proposta na 

produção desse musical? 

 

Professora M: Eu acho que mais a questão instrumental em Orff, assim. Se eu for pensar… 

eu acho que… o Orff está muito presente na questão instrumental, fortemente presente nestas 

questões. Outras questões que ele levanta estão pouco presentes durante os encontros para o 

musical. Isso acontece muito durante as aulas de música. É uma coisa que às vezes me 

preocupa, porque o musical é um processo de formação também e Orff é uma metodologia 

musical de formação musical. Então, por que que… Como que pedagogicamente eu teria que 

fazer isso no musical? na preparação do musical? Então as vezes eu me pergunto, “Será que 

eu estou sendo pedagógica?” Eu me questiono muito em relação a isso. Será que a questão da 

repetição é uma forma, é pedagogicamente correto fazer isso? Eu tenho essas dúvidas. Mas 

essa coisa do tempo para se apresentar... a gente tem agenda, porque o objetivo do musical é ir 

para o palco. É claro que eu não vou matar a criança para chegar no palco. Não é a qualquer 

custo. Mas eu acho que pedagogicamente a gente tem alguns problemas, e eu estou sempre 

me questionando em relação a isso. Essa é uma preocupação constante. Assim, não sei, se a 

gente tivesse mais tempo, se fosse menos crianças... Mas aí se a gente põe mais tempo, é 

dificil também porque a construção… Para você ver, a gente fica meses preparando e vai para 

o palco e ainda não é aquilo, né. Assim, eu ainda vou para o palco com tantas questões para 

serem resolvidas. Então não é um grupo… Não é algo perfeito. Tem muitas imperfeições 

pedagógicas. E Orff, como que Orff está? Quando eu falo que é uma miscelânea de Orff, 

Dalcrozes e Kodály, eles estão aqui. É assim, eu tenho a leitura sobre esses autores, mas acaba 
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que eu mesma criei a minha metodologia. Entendeu? Orff está muito presente no 

instrumental. Acho que essa é a forte presença do Orff aqui. 

 

Entrevistadora: Como a proposta de Orff poderia ser trabalhada dentro da sua área de 

atuação na produção de musicais? 

 

Professora M: Eu acho que se a gente trabalhasse com condições, mesmo no processo de 

Orff, se a gente trabalhasse na questão pentatônica, se a gente pensasse nos intervalos... E 

nada disso acontece.  

 

Entrevistadora: Você acha que funcionaria dentro desse projeto? 

 

Professora M: Não sei, Sara. Não sei. Essa coisa de funcionaria, se você opta por uma 

abordagem, você faz funcionar. Porque se você opta por alguma coisa é porque você acredita 

naquilo. Então assim, é difícil responder isso. Porque, se eu for pensar, qual é o objetivo do 

Projeto Revoada? Construir musicais e levar esses musicais para o palco. Mas da proposição 

do objetivo até o seu alcance tem um espaço muito grande, né. Como é que eu vou fazer isso? 

E esse ‘como é’, ele vai sendo descoberto à medida que eu vou me encontrando com as 

crianças. Então eu não sei se uma pessoa pouco experiente faria isso. Então, eu não conheço... 

eu não tive contato com outras experiências dessa natureza para poder me inspirar. Eu criei os 

meus passos, eu criei o meu caminho para eu poder andar. Entendeu? Então, tem muita coisa 

intuitiva? Tem. E tem muita coisa baseada nas experiências de sala de aula com as crianças. E 

eu percebo que a gente chega a níveis que quando eu olho para outras crianças de escolas 

especificas de músicas, que elas não chegam lá. Então às vezes a gente alcança estágios 

musicais que escolas especificas de música às vezes não alcançam. Então eu… é difícil dizer 

como seria, como não seria, porque eu não tenho algo para me inspirar. Orff fez… ele tinha 

um grupo pra… ele pensava em musicais? Pelo que eu saiba, não. Ele pensava no processo de 

musicalização dentro de uma escola formal. Entendeu? Ou dentro de um... eu não vou nem 

dentro de uma escola formal, mas dentro de um processo pedagógico musical. E não há uma 

especificidade para musicais, para palcos. Entendeu? E não há também uma preocupação com 

essa coisa da integração entre as artes, música... dessa coisa inserida ali. Pode até ter uma 

preocupação, mas não há uma proposição em Orff. Entendeu? Então é difícil você pensar se 

daria ou não daria, e eu nunca experimentei trazer o Orff puro para cá, assim, pegar uma 

metodologia pura e trazer. Sabe? Nuca fiz isso. Eu acho que a minha pureza, no sentido de... 

tá no sentido de ser único para mim, mas que tem tudo isso. Entendeu? Sou eu quem faço, 

nesse sentido, é puro nesse sentido de esvaziado de outras coisas, porque eu não tenho 

influência de alguém especificamente que eu traga. Eu não tenho algo como referência. Eu 

acho que isso é uma falta… falta não, é uma característica. Tá bom, eu posso dizer: “a 

professora M criou uma metodologia?” Não, ela não criou uma metodologia, porque isso não 

está sistematizado, é intuitivo. Mas é intuitivo no sentido baseado numa experiência de-de-de 

muitos anos trabalhando com música e crianças, com essa intenção de tocar… Porque nas 

aulas de música, ainda que eu não tenha a intenção ou objetivo de ir para o palco, é, a gente 

tem a inte… para mim, eu vou aprender música se eu fizer música, se houver um 

protagonismos no sentido da execução, do canto, da criação. Então eu trago, isso acontece nas 

aulas de músicas aqui. E essa coisa da aula de música, muita coisa da minha aula de música 

está presente lá no projeto. 

 

Entrevistadora: Quais elementos da proposta de Orff você considera que possam ser úteis 

dentro do Projeto Revoada Musical? 

 



64 

 

Professora M: Não há preocupação intervalar, não há… Não sei te dizer, Sara. Não sei te 

dizer. Orff não é a minha… Não sei te dizer, não sei te dizer.  

 

Entrevistadora: Fale sobre a história contada no musical e como ela surgiu. O que inspirou a 

escolha do texto? Quem participou dessa escolha?  

 

Professora M: Ah, um amigo meu, o Professor L
17

, ele... a gente… eu o convidei. Ele é um 

professor de artes visuais numa escola. Ele já foi professor substituto aqui, meu amigo, e ele é 

professor de artes numa escola estadual, na rede estadual. E aí nós nos reencontramos, eu falei 

que... Ele já tinha partici… quando ele era professor substituto, ele participou de um outro 

musical que eu fiz, que chamava Mariínha Marinheiro. E aí ele me perguntou dos musicais. E 

ele trabalha... embora ele seja professor de artes, ele também trabalha muito música nas aulas 

dele, porque ele participava de uma banda de música chamada Umbando; uma banda bem 

importante. É compositor e nunca estudou música ou pouco estudou música, mas toca, enfim. 

E aí eu falei “Ah, vamos escrever um musical juntos.” E a gente começou a pensar em que 

temática e aí ele me falou do Guimarães, do Campo Geral, da obra. E eu li. E quando eu li, 

fiquei apaixonada pelos personagens, né, pelo Miguelim, pelo Dito. Eu me apaixonei pela 

obra, porque traz a coisa do imaginário infantil, né, o Dito e o Miguelim. Ela tem aquela coisa 

do imaginário infantil presente na obra. E aí eu falei “Ah, vamos - vamos trazer isso.” Mas eu 

não queria encenar. Eu não ia me atrever a encenar uma obra de Guimarães Rosa, né. E aí eu 

me inspirei em Guimarães Rosa para trazer os personagens para cá. Então tem muita coisa 

que está ali... então, essa coisa do Miguelim virar o vovô Miguel, se lembrando daquele 

tempo lá e de contar as coisas do Dito, ele está trazendo a obra do Guimarães aqui e está 

trazendo o imaginário infantil, né. Porque uma das preocupações, aliás, não é uma das 

preocupações, o tema, para mim, na obra é a questão da morte, do Miguelim perder o Dito, 

é... o irmão querido dele né. E não só a morte física, as perdas que ele teve na infância, o pai 

morre, um tio muito querido que teve... há um caso de adultério do tio com a mãe, ele vai 

embora, e era um tio querido. Então essas perdas, sabe? Assim, a forma com que eles 

conversam sobre isso, e não só, é - é... Eu achei que trata de temas que são caros para mim, 

né, e eu... aquilo me emocionou e eu quis trazer de volta. Mas foi o professor L quem me 

apresentou. Eu pouco li Guimarães Rosa, assim, e aí me apaixonei e falei “Ah, me inspirei 

para escrever a história”. Mas o professor L, até coloco o professor L como o autor assim. Eu 

queria que ele estivesse como autor, porque ele não escreve comigo assim, ele… A gente 

discutiu muito, né, porque ele é estudioso da obra de Guimarães Rosa, e a gente conversou 

muito. E dessas conversar eu fui tecendo o texto. Por isso eu acho que ele escreveu comigo, 

porque a conversa com ele me inspirou muito. Embora ele não tenha realmente escrito ali, 

mas ele me inspirou. Foi ele quem me trouxe a obra e me chamou a atenção para isso e teve 

uma participação fundamental. 

 

Entrevistadora: Como foi feita a seleção das canções que fariam parte do musical 

Guimarães ‘en’ Canto? 

 

Professora M: Eu peguei canções que já eram minhas é... Eu não queria pegar obra que está 

aí na - na mídia. Eu queria trazer coisas que eu já havia escrito e contemplar aqui e foi o que 

eu fiz. Eu não queria pegar aí dentro do repertório de autores que eu escuto muito. E o que eu 

escuto não é o que as crianças escutam, assim, ou pouco elas escutam. Então eu não queria 

trazer. Eu queria trazer canções minhas, por isso que elas apareceram ali. 

 

                                                 
17

 A professora cita o nome de um amigo professor de Literatura. Seu nome foi substituído por professor L ao 

longo da entrevista e na capa do roteiro do musical. 
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Entrevistadora: Quem participou da seleção? 

 

Professora M: Só eu, só eu que participei. 

 

Entrevistadora: Quais foram os critérios utilizados para essa seleção? 

 

Professora M: Isso que eu falei, eu queria canções minhas e que tivessem relacionadas com 

os temas que estão sendo tratados ali, né, da relação dos sonhos da criança. Porque eu tenho 

muitas e muitas canções assim. Eu tenho um baú em casa de canções que eu nunca cantei, 

mas essas todas… E também me baseie em canções que as crianças já tinham cantado aqui 

nas aulas de manhã, para poder agilizar o processo. Isso também aconteceu. Algumas crianças 

já tinham cantado aqui de manhã, algumas delas, porque eu tenho crianças que são alunas e 

que estão no Revoada também, então isso ajuda muito. 

 

Entrevistadora: Você tem uma noção de quantas crianças do Revoada são suas alunas? 

 

Professora M: Não. Muitas, mas não sei. Não sei nem dar uma porcentagem. E elas, essas 

crianças que vão para o revoada elas fazem muita diferença lá e fazem diferença na sala de 

aula também. É o que eu estava dizendo: o Spinoza, ele fala que nós formulamos 

conhecimento à medida que eu me encontro com ideia, pessoas, personagens; e quanto mais 

eu me encontro com elas, mais eu as conheço e mais elas conhecem de mim. Então a 

experiência musical para mim é uma forma de – de – de adquirir experiência musical, e isso 

se manifesta claramente. As crianças que são do Revoada, nas salas de aula, elas viram 

minhas monitoras. Quando eu faço a divisão de grupo eu as coloco com crianças que têm 

menos experiência que elas, até por conta da zona de desenvolvimento proximal também de 

Vygotsky. Quando eu estou perto de alguém que tem uma experiência maior, eu troco, há 

uma troca, eu me apoio nela. Isso é bom. Então essa é uma diferença importante para o 

projeto dar certo. As crianças que vão para o Revoada, elas já têm essa coisa pedagógica 

muito pensada. Se no Revoada há uma intuição muito grande, aqui na aula de música não, é 

tudo muito pensado. Eu venho para a aula com um plano pronto. É claro que ele se altera 

aqui. Eu não vou dizer que não mudo, né, as coisas se alteram. À medida que as coisas vão 

caminhado, eu faço adequações, elimino, acrescento. Mas no Revoada não, no Revoada eu 

chego... Tem um cara que chama Masschelein que ele trabalha com a pedagogia pobre, a 

pedag... preciso dizer que há uma…. Eu tenho como entrar dentro de uma - de uma - de uma - 

de uma base teórica. A pedagogia pobre do Masschelein é você ir destituído para a sala de 

aula, é... sem nenhum plano. Eu traço caminho junto com quem vai caminhar comigo, é o que 

ele fala, que é um dos autores que eu trabalho também no processo de escolarização. 

Masschelein é também a minha base para escolarizar o conhecimento. Então o Revoada, se eu 

for pensar “Qual é a metodologia do Revoada?” É a pedagogia pobre do Masschelein. Eu 

venho dest… Eu sei onde eu quero chegar, mas o como chegar depende de quem estiver 

comigo, entendeu? e como ele se manifesta, então… E o Masschelein fala também na 

pedagogia pobre, é um desafio você adotar a pedagogia pobre, porque você tem que ter uma 

gama de experiência, vasta, sólida, porque você - porque você - as coisas que aparecerem, as 

pedras que aparecem, você vai tendo que eliminar à medida que elas aparecem. Entendeu? 

Então você vem destituído de qualquer ferramenta. Elas vão sendo criadas à medida que o 

processo caminha, que ele ocorre. Então eu acho que - que aí eu me considero alguém 

experiente, então, por isso que eu me atrevo em falar em pedagogia pobre. Mas eu não 

aconselho isso para quem está começando a dar aula, eu nem falo isso para os meus 

estagiários. Eu acho que a pedagogia pobre do Masschelein é dirigida a pessoas experientes, 

que ela não lan… ela não vem com a ferramenta mais. É mais ou menos assim: um músico 
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que não precisa de partitura, sabe? Assim, eu tenho um nível tal de experiência, que – que – 

que elas já estão em mim, eu já estou – a música está em mim. É uma coisa que acontece de, 

por exemplo, é – é – é – de você ir para algum lugar, não, eu – eu não trouxe partitura, mas eu 

tenho a fluência musical. A música está em mim. O meu nível de encontro com corpos 

sonoros é tão grande que eu os conheço bem. Entendeu? 

 

Entrevistadora: As canções selecionadas fazem parte do universo infantil? 

 

Professora M: Se eu for pensar do universo infantil assim do que está na mídia não, porque 

elas não foram tiradas de lá. Mas eu acho que ela trabalha com o imaginário quando eu falo da 

cor né, eu – eu – eu... para você ver, ‘da bundinha da abelha’, né, eu estou trabalhando com o 

imaginário. Então acho que sim, da questão do tempo da criança, né, do pai. Eu acho que sim. 

Eu não estou falando de coisas adultas, eu acho que está bem próximo de uma linguagem que 

elas são capazes de compreender.  

 

Entrevistadora: Você considera viável utilizar canções folclóricas nos musicais 

desenvolvidos no PRM? 

 

Professora M: Muito. É... o ano passado não tinha canções folclórica, né. Esse ano tem e já 

trabalhei com canções folclóricas muito. 

 

Entrevistadora: Quais instrumentos foram utilizados no musical Guimarães ‘en’ Canto? 

 

Professora M: Quais instrumentos? Instrumento musical?  

 

Entrevistadora: É. 

 

Professora M: Instrumentos musicais?  

 

Entrevistadora: Sim. 

 

Professora M: Uai, metalofone, xilofone, tudo que está aqui disponível, eu acho que a gente 

tem uma gama muito grande. E foi utilizado aquilo que as crianças escolheram, né. As 

crianças chegavam, “Que instrumento você quer tocar?” Elas pegavam os instrumentos e a 

gente construía arranjos para elas ali. Por exemplo, esse ano eu já fiz diferente, eu não estou 

pegando nenhum baixo, nem xilofone baixo, nem metalofone baixo, por causa do peso para 

carregar aquilo. Então esse ano já estou fazendo diferente. E tem uma coisa também, o 

musical Guimarães ‘en’ Canto é um musical. O musical desse ano que é MBP- Música 

Brasileira Presente, é outro musical, não só no sentido da obra, não só no sentido da obra, 

mas no sentido da metodologia, da escolha dos instrumentos. Esse ano eu já chego, eu falo 

quais instrumentos estarão lá, ainda que eu não trago os arranjos prontos, eu não traga, eu os 

construo aqui à medida que... porque esse ano eu tenho muito criança muito pequena. Então 

eu não trago arranjo pronto, mas os instrumentos eu estou escolhendo. O ano passado eu não 

escolhia, mas esse ano eu escolho. Então essas coisas mudam, e a cada ano... Eu não consigo 

fazer a mesma coisa muitas vezes, cada ano é de um jeito. Entendeu? Esse ano é um outro 

musical, até o processo é outro. Quando você fala das canções folclóricas ligadas a Orff, não é 

por causa de Orff que as canções folclóricas estariam lá. Entendeu? Não é por isso. É porque 

são canções com frases pequenas, elas têm a questão intervalar, elas são bastante propícias 

para o desenvolvimento das crianças, embora eu não pense nisso. “Ah, tá bom. Você vai 

ensinar uma canção, você vai trabalhar primeiro a questão das quintas, que é o mais 
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importante?” Não penso nisso, é... Eu não fico pensando no que é propício ou não para as 

crianças. Eu acho que é assim: se eu trouxe eu vou dar um jeito para aquilo funcionar. 

Entendeu?   

 

Entrevistadora: Qual foi o critério de escolha dos instrumentos? 

 

Professora M: É como eu te disse. Você está se referindo ao Guimarães ‘en’ Canto sempre, 

né? Não, as crianças que escolheram. 

  

Entrevistadora: Quem tocou os instrumentos?  

 

Professora M: Todas as crianças, em algum momento todas as crianças tocaram. 

 

Entrevistadora: Qual foi o critério utilizado na escolha das crianças que tocaram cada 

instrumento? 

 

Professora M: Não, elas chegavam, que instrumento você quer tocar? Ela escolhia e tocava, 

eu não escolhia. Todo - todo mundo podia tocar. E elas escolhiam os instrumentos, né. Eu não 

tinha “você vai tocar isso, você não vai tocar”. Não, elas escolhiam os instrumentos. Agora, o 

que tocar no sentido de arranjos, aí sim a minha participação é muito forte. Mas qual criança 

vai tocar o que em relação a qual instrumento, isso é uma escolha delas. 

 

Entrevistadora: Quais conteúdos musicais foram trabalhados no musical Guimarães ‘en’ 

Canto? 

 

Professora M: Conteúdo musicais, se você for pensar, nós trabalhamos ritmos? Sim, que é a 

duração de tempo. Nós trabalhamos altura? Sim porquê, elas cantam diversas alturas e tocam 

em diversas alturas. Nós trabalhamos harmonia? Sim, porque a gente trabalha com bases 

harmônica. Mas em algum momento eu falei sobre isso? Não. Eu nunca falei uma colcheia, 

uma mínima, eu falo... O que eu falava de termo musical? Notas musicais. Então a gente 

solfejava o tempo todo, né. Eu falei em solfejo? Não. Mas elas solfejavam para cantar, por 

que eu solfejava e elas reproduziam ali tocando. Eu acho assim que vários conteúdos musicais 

foram trabalhados sem que elas soubessem e sem que eu tivesse estipulado uma sequência 

conteudística. Eu não tinha isso. À medida que eles - que eles apareciam, eu ia trabalhando 

esses conteúdos. Mas elas… Isso não está dentro… isso não está programado. 

 

Entrevistadora: Quem elaborou os arranjos instrumentais para as músicas? 

 

Professora M: Eu e a monitora, a senhorita Sara, né. Houve momentos que a gente sentou 

separado e veio com arranjo pronto e houve momento que a gente fez aqui na hora. E as 

crianças pouco participaram disso. Por isso que eu disse, não há a questão do protagonismo da 

criação das crianças. Isso não ocorre musicalmente, acho que ocorre teatralmente, e não sei se 

coreograficamente isso ocorre, sabe? porque eu não sei. 

 

Entrevistadora: Houve contribuição das crianças nesse processo de criação?  

 

Professora M: Olha eu acho que o nível de dificuldade delas é que dirige a participação 

delas. Se elas apresentam – se a gente propõe um arranjo e elas apresentam dificuldades, a 

gente altera. Então é uma forma de participação delas, entendeu? Essa coisa de fazer roupa 
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sob medida. A gente vem com uma roupa, se não dá certo, a gente ajusta ou então faz no 

próprio corpo.  

 

Entrevistadora: Metodologicamente, o que norteou a elaboração dos arranjos? Quais são os 

referenciais? 

 

Professora M: Bom, primeiro a questão de tonalidade, né, eu não posso… Eu trabalho com 

tonalidades que sejam passíveis de serem executadas nos instrumentos que eu tenho aqui. 

Então eu só tenho si bemol e fá sustenido. Então isso dirige muito. Às vezes a gente 

compromete até a tessitura do que as crianças podem tocar, a gente compromete a tessitura 

em função da execução, né, porque eu... É uma coisa que me preocupa muito. Quando a gente 

fala em música nas escolas, o canto está muito presente nas experiências que a gente vê, mas a 

execução instrumental, ela está pouco presente, ainda mais com Instrumental Orff. Então eu 

privilegio a execução em detrimento do canto, execução instrumental em detrimento da 

execução vocal. Então eu quero algo que seja passível de ser executado nos instrumentos e 

nos instrumentos melódicos. Porque nos instrumentos percussivos, só rítmicos não é uma 

dificuldade. Então isso dirige muito o que cantar, os arranjos todos que a gente faz.  E 

também a proximidade, a questão intervalar. A gente procura fazer poucos saltos, assim, por 

causa da execução mesmo, isso em relação aos metalofones e xilofones, de... então notas 

próximas ficam mais fáceis para eles. E às vezes usar menos notas para a gente tirar as placas. 

Então é muito em função do que o instrumento me oferece, isso, do metalofone e xilofone. 

 

Entrevistadora: Eu já ouvi você comentar, não sei se você já comentou comigo... de colocar 

isso para dar brilho. Seria parte da metodologia? Do seu raciocínio? 

 

Professora M: Também. É porque a gente tem uma - uma… Eu sempre penso, numa obra 

musical eu penso “O que é o peso?” Tem que ter peso. O peso está ali na harmonia. Então o 

piano faz isso e os baixos também fazem, o metalofone e xilofone baixo. O que que é o 

recheio? São essas coisas que intercalam os intervalos da canção. Então eu canto e nos 

momentos que há pausa nos cantos, os instrumentos podem aparecer. Então esses eu chamo 

de recheio. São os recheios, que são as ideias musicais que se repetem durante as canções. E 

eu penso no brilho que são os elementos-surpresa, né, coisas inesperadas que acontece na 

música. Eu penso assim, quando eu penso nos arranjos, essas coisas norteiam os meus 

arranjos. 

 

Entrevistadora: Tem algum teórico que fala isso? 

 

Professora M: Não, aprendi isso no Uirá Kuhlmann, é um cara que trabalha - ele tem um 

grupo, uma coisa que chama música em movimento. E ele - eu não sei se ele criou - ele fala 

sobre isso no curso e eu achei isso fantástico e eu uso muito aqui para apreciação musical com 

as crianças. Então, quando a gente tem apreciação musical aqui, quais são os critérios que 

você tem para entender? não é nem entender, porque não é essa coisa de - quais são os seus 

critérios para eu – eu – eu seguir a ideia musical de quem propôs? Então a gente – eu – eles 

têm todo um processo deles entenderem o que é melodia, o que é harmonia ou o que é ritmo, 

né, o que que é uma ideia musical. Então a gente aprende muito isso. Então a gente ouve obra 

musical e eu pergunto para eles “onde está o peso que é a harmonia?” Então eles conseguem 

identificar, “Está lá nos instrumentos harmônicos.” Eles identificam muito bem. “Onde é que 

tem uma ideia musical que se repete?” “Ah, está aqui assim, ela fez isso.” Isso é o recheio, 

“Onde é que esta... Qual é o elemento inesperado?” “Apareceu aqui nessa célula rítmica, é 

inesperado” ou “apareceu nessa célula melódica.” Esse é um vocabulário que as crianças nas 



69 

 

aulas de música usam, que os estagiários têm dificuldades. É muito interessante que chegam 

uns estagiários aqui que eles têm dificuldades de achar esses elementos quando a gente está 

trabalhando apreciação e as crianças encontram com facilidade. E quando, de manhã, nas 

aulas de música, quando elas propõem os arranjos, então aí a gente vai cantar. Tá bom, agora 

vocês vão criar recheios, vocês vão criar brilho, vocês vão criar peso. Elas passam por esse 

processo nas aulas de manhã, nas aulas de músicas. Então é algo que eu sigo sim, mas isso foi 

nesse curso do Uirá Kuhlmann. Não sei se é ele quem elabora, quem propõe. Não é criação 

minha. Eu participei do curso e achei uma grande sacada e eu uso aqui. Já tem uns três anos 

que eu uso aqui nas aulas. 

 

Entrevistadora: Como foram pensados os arranjos para metalofones e xilofones? 

 

Professora M: Eu acho que é o que eu falei antes, né. A questão da-da-da proximidade entre 

as teclas talvez. Sabe que eu não sei? Quando a gente está cantando, aí me aparece, vem uma 

ideia musical, é o que talvez... Não, eu não penso não. Não, besteira. Pensando bem, é... Eu 

sou flautista, toquei muitos anos e hoje eu não toco em igreja. E flauta na igreja não toca a 

melodia principal, ela faz floreios no canto da congregação. Então as ideias vêm na minha 

cabeça. É o que eu faria na flauta, eu proponho nos metalofones e xilofones. Então são 

enfeites que eu vou colocando com exceção da harmonia, que a gente segue muita a base 

harmonia dos baixos, aqui dos metalofones e xilofones baixo. Eles aparecem aqui na minha 

cabeça, são ideias musicais que surgem, e aí eu proponho ali, né, aí… É claro que quando eles 

vão executar, se tem alguma dificuldade, aí eu toco, né, repito uma nota. Às vezes vem uma 

ideia, mas na execução as crianças apresentam dificuldades, aí eu facilito, procuro facilitar. 

Essa coisa do escolarizar, né? O que é escolarizar? É se colocar ao alcance da criança. Quem 

sou eu? Eu sou aquela que vai possibilitar o encontro entre a criança e o conteúdo musical, eu 

sou a mediadora entre a música e a criança. Então eu tenho que encontrar formas para isso, 

né. Então essa é a minha função e é isso que eu faço: eu fico procurando formas, eu tenho 

ideias e fico procurando formas para que as crianças executem essas ideias. 

 

Entrevistadora: Como foram pensados os arranjos para os instrumentos de percussão sem 

altura definida? 

 

Professora M: A mesma coisa. Bom, é, as ideias rítmicas, as células rítmicas é do mesmo 

jeito que as células melódicas. Mas também tem a questão do pulso, né, que é uma coisa da 

marcação do pulso do tambor sempre presente, fazendo ali o tempo forte, que eu acho que é 

uma forma de direcionar o grupo. Essa coisa do pulso é muito importante para a gente pulsar 

junto, né. Então essas coisas eu procuro que elas estejam presentes. Mas, agora, as células 

rítmicas são ideias que eu tenho ao lidar com a canção. Aí eu proponho e as crianças fazem 

por imitação. 

 

Entrevistadora: Como foram pensados os arranjos para flauta? 

 

Professora M: Do mesmo jeito, assim, aliás eu acho que quando eu penso para os 

metalofones eu penso na flauta. Só que aí elas tocam metalofone. Para a flauta, ela fica no 

original para a flauta, eu que toco a flauta. Essa experiência de igreja, ela vem muito presente 

aqui. E eu tenho um histórico de música popular muito forte. Eu cresci ouvindo música 

popular, eu participei de… Eu tenho uma colega que a gente toca música popular. Agora é 

que fui me matriculei no curso de música. Eu formei, eu sou graduada em flauta, mas a minha 

atuação como flautista é muito limitada. Eu sempre fui professora de música para criança, 

então a minha profissão é essa e me aprofundei nessa área. Eu fui fiz mestrado, doutorado 
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nessa área, mas a flauta ficou um pouco esquecida, mas sempre estudando. E agora que eu 

voltei a tocar os clássicos. Estou tocando coisas para flauta mesmo, né. Estou em um grupo de 

flautas. Nunca toquei numa orquestra. Então eu não tenho essa experiência de flautista, ainda 

mais flautista tocando repertório erudito, né. Então o que as crianças tocam é muito do 

popular, sabe? Eu não tenho uma referência, “Tá bom, é Mozart, é Bach, é…” Não, nada 

disso está ali… “É um Gaubert...” porque Gaubert são autores para flauta. Eu toquei muito 

Mozart, muito Bach na minha graduação, mas essas coisas não aparecem aqui. Eu acho que se 

a gente… Uma vez eu escrevi um musical para uma escola e o professor falou assim: “Nossa, 

mas você é muito chico-buarqueana,” né, e era muito do que eu - canções que eu escrevi a 

muito tempo. E é mesmo, eu sou muito chico-buarqueana, porque eu tenho muito de Chico 

Buarque. Então a gente, às vezes, expõe o que a gente ouve. Do que que... eu me alimento 

disso. Então essa coisa da boca falar das coisas do coração, né. É daquilo que está em você 

que você fala. Dos encontros que você teve é que você vai se manifestar. Então é muito isso. 

Eu acho que é a partir da minha experiência. Não é muito pensado assim, “vou trabalhar só 

com terças, com oitavas.” Não, não é pensado. Depois que eu toco é que eu vejo onde estão os 

intervalos. 

 

Entrevistadora: Como foram pensados os arranjos para teclado? 

 

Professora M: Eu não pensei em nada, a monitora que criou tudo, eu não sou tecladista, eu 

sou uma péssima… O que eu faço é – eu estudei piano, fui até o penúltimo ano na graduação, 

não me formei, nunca fui pianista. Então, assim, eu sei essa coisa, o básico de 

acompanhamento. Não foi na universidade que eu aprendi. A universidade pouco participou 

desse processo. Foi na igreja. É bem importante que a minha formação não é universitária, é 

igreja. Então a igreja me ensinou essas coisas. Então eu não penso em nada do arranjo do 

teclado, por isso que eu precioso de uma monitora para fazer isso. 

 

Entrevistadora: Foi utilizada a percussão corporal?  

 

Professora M: Muito pouco. Nesse musical muito pouco. Houve musicais... teve um musical 

Pipa que eu fiz, mas tem muito corpo, muita percussão corporal. Então não é que… Há 

momentos que eu privilegio isso, há momentos que eu não privilegio. Nesse musical não tem 

percussão corporal. 

 

Entrevistadora: O resultado final dos arranjos atingiu os objetivos para os quais foram 

criados? 

 

Professora M: Qual o objetivo que eu criei? Para a criança executar, para elas executarem, 

né, aquilo que foi passivo de execução. Então, nesse aspecto, sim. E os arranjos, eles 

enfeitaram as canções? Sim. Foi algo que as crianças conseguiram tocar? Sim. Então, nesse 

aspecto, sim, atingiu o objetivo. Porque não é nada perfomático, né. Não é para colocar 

grandes xilofonistas ou metalofonistas no palco. É bem escolar. Então, nesse aspecto, sim. 

Acho que a gente atingiu o objetivo.  

 

Entrevistadora: Na elaboração dos arranjos, foram incluídos elementos presentes na 

abordagem de Orff? 

 

Professora M: Não, não. 

 

Entrevistadora: Seria possível agregar esses elementos no contexto do revoada? 
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Professora M: Se eu quisesse, sim. É o que eu falei, vai muito da sua intenção. O que que 

você quer? E você dá um jeito daquilo estar presente, entendeu? 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos positivos e negativos da experiência de construção 

desse musical.  

 

Professora M: Positivos? Eu acho que as crianças conheceram um autor importante. Acho 

que elas tiveram a oportunidade de falar. Eu coloquei na boca delas o texto do Guimarães 

Rosa. Elas conheceram personagens importantes da obra de Guimarães Rosa. Então pode ser 

que hoje elas não percebam a importância, mas fica gravado para mais tarde. Acho que 

desperta o interesse. Eu acho que elas se divertiram, elas foram para o palco e se divertiram 

fazendo aquilo. Trouxe ganho musical, porque a gente vê isso nas aulas de música. Quando as 

crianças vêm para as aulas de música eu vejo que elas vêm, as crianças do Revoada nas aulas 

de música vêm com uma experiência diferenciada. Então musicalmente, artisticamente, acho 

que a gente tem bastante ganho. O ponto negativo é essa falta de tempo. O Revoada é muito 

pesado, ele não cabe dentro da escola com as pessoas que a gente tem. Eu acho que a gente 

tinha que ter, assim, professores efetivos que tivessem a intenção que eu tenho. O Revoada é 

da professora M, é da professora M, e todo instante eu falo que ele não é meu. Queria que 

todo mundo segurasse comigo. Eu sinto que eu seguro sozinha o Revoada e isso é ruim. E eu 

não dou conta de segurar ele sozinha. Então ele podia ser muito melhor se estivesse melhor 

apoiado por mais gente. Esse é o grande problema do Revoada. 
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APÊNDICE D – Entrevista com a professora T (teatro) 

 

 

Entrevistadora: Durante a sua formação, que tipo de contato você teve com musicais? 

 

Professora T: Bom, é, eu sou professora de primeira a quarta série, né. Então minha 

formação já é magistério. E eu tinha pouco contato com musical, porque lá onde eu - onde eu 

me formei foi em Ceres, no interior, então não tinha nem a faculdade de teatro nem nenhum 

tipo de faculdade de artes. É, depois que eu mudei pra Goiânia em 2001 e comecei a fazer o - 

a graduação em ar - em teatro, em artes cênicas, que eu tive contato com musical, né. Eu acho 

que eu até participei de um musical. Sou atriz, né, eu sou atriz. Eu atuo como atriz, eu canto 

também. Eu não sou cantora, mas eu canto. Eu participo do - do coral do Basileu - do Basileu 

França. Então eu canto lá e a maioria das minhas peças eu canto. Eu canto em cena, né. Então 

eu posso dizer que - que meio que um musical, né. E assim, um - uma peça inteiramente só 

cantada eu nunca participei. Mas na maioria das minhas peças eu canto. Então a gente tem 

preparação vocal, além da preparação corporal, né. Aí esse contato já veio desde quando eu 

comecei a atuar como, como atriz na, na faculdade. 

 

Entrevistadora: E você tinha alguma aula de... alguma disciplina voltada para musical? 

 

Professora T: Tinha pra música, que era a gente fazia a questão da vocalização, ná, a questão 

da - da voz do ator, cantar em cena, mas não especificamente para musicais. Mais para peças 

com música, né. 01:40 

 

Entrevistadora: Durante o processo de preparação do musical Guimarães ‘en’ Canto, quais 

eram as suas atribuições? 

 

Professora T: Igual, quando eu entrei no - no projeto era um projeto novo pra mim, então eu 

fui começando a - a entender o projeto na prática. Eu falei “Gente, em que que eu posso 

contribuir com esse musical?” porque eu nunca tinha feito direção cênica de criança, né. O 

meu público já é maior, é adulto ou surdo. Porque eu trabalho o teatro com surdo. Então 

assim, colocar os meninos em cena no meio do musical foi, pra mim, foi um desafio muito 

bom e aqui o que eu me propus? À pesquisa, né. Então eu trabalhei com os meninos jogos, em 

relação, jogos de corpo, jogos de contato, é, a – a – a  parte da vocalização, como a professora 

M tá de música, então eu não – eu não mexi muito essa questão da música no - na cena - da 

minha cena. Só que quando ela, quando ela passava a - as músicas na cena na – na – no coral 

a gente trazia pra cena os meninos, ne. Porque a mai... eles não cantam sozinhos, mas eles 

cantam em grupo né. Que é diferente da – do – do que eu tô, do que eu atuo. Mas aí a gente 

tem - eu tentei fazer o quê? Tentei fazer essa junção do musical, n. Que é o que eles fazem, 

que eles cantam e dançam e representam, faz tudo. Então eu fui tentando fazer com eles a 

parte da musicalidade na cena, né. Mas como era a primeira vez que eu estava atuando, então 

eu fui muito por experimentações, né. hum. Vamos – vamos tentar esse jogo com essa questão 

da música, até onde se encaixa, até onde o menino consegue se soltar, até onde o corpo 

musical é o corpo cênico. Eu fui mais ou menos por essa proposta. 

 

Entrevistadora: Quais foram os objetivos da construção do musical? 

 

Professora T: Até onde eu sei, eu consegui pegar, seria fazer com que os alunos passassem 

por todas as linguagens, né. É, por exemplo: o mesmo aluno que canta, ele dança, representa e 
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faz o que mais? É isso: canta, dança e representa, né. Então assim, o que eu consegui captar 

do projeto na minha, dentro da minha primeira vez foi isso: que o aluno pudesse experimentar 

as linguagens e estar participando delas. 

 

Entrevistadora: Quais eram os seus objetivos e os objetivos da sua área na construção do 

musical?  

 

Professora T: O meu objetivo com o Teatro. Como era um projeto novo, que que eu - o que 

que eu tentei fazer? Fazer com que os alunos percebessem que o co - o mesmo corpo que 

canta, dança e representa, né. Porque eu percebi que quando eles vinham da música, aí eles só 

queriam ficar cantando, mas o corpo não fazia nada. Não tinha expressividade, né. Eles só 

queriam cantar e falar, mas o corpo não tinha, não tinha nada a ver o corpo e voz. Aí eu tentei 

fazer com que eles tipo: “você tá cantando, mas você tá em cena, né. Você não tá só... O povo 

tá vendo você, não tá só escutando você, tá te vendo.” Então eu tentei juntar os - os vários, o - 

o que eu - da maneira que eu entendo, os vários corpos. O meu corpo que dança é o meu 

corpo que tá sendo visto no teatro e o meu corpo que tá sendo ouvido. Eu tentei fazer essa 

junção.  E assim, a priori até onde a gente conseguiu, eu consegui um pouco, acho. Num - 

num fiquei tão a desejar assim. Mas foi uma proposta nova. Mas assim, esse ano tá melhor. 

Esse ano a gente conseguiu alcançar, a gente tá conseguindo galgar por um por um caminho 

um pouco diferente, porque já tem um pouco da experiência do ano passado, né. Mas eu 

gostei - mas foi bom. Assim, dentro do que do que eu propus - do que propus na - na cena – 

na – dentro da aula de teatro eu consegui.05:25 

 

Entrevistadora: Quais estratégias e/ou recursos você usou para que as crianças aprendessem 

aquilo você queria lhes ensinar? 

 

Professora T: Eu trabalho com jogos, jogos teatrais, então são - são vários jogos. Que tipo de 

jogo? Jogo de cena. Eu tô treinando a percepção, então vão ser jogos que - que façam ampliar 

o olhar. Por exemplo, jo... um jogo popular, jogo da viúva – o menino tem que ficar sempre 

atento ao olhar do outro, que é um jogo de olhar, né. Aí tem o jogo da audição, é a questão da 

– da – dos sentidos. É o Floresta de sons do Augusto Boal. Então é olho fechado e o aluno vai 

tentar ouvir, né, se ouvir. É em dupla. É o - o colega faz um som e o outro tem que tentar 

ouvir ele com olho fechado. Então já vem a questão da audição. Então eu tentando ir pelas 

questões da - dos jogos teatrais, jogos dramáticos, jogos populares. Eu trabalho muito com 

jogos. E tentado levar pela questão das memórias dos sentidos: audição, olfato, tato. Pra poder 

ir galgando por esse - pra poder sensibilizar ele pra ir pra cena, né. Até onde eu alcancei eu 

não sei. 06:35 

 

Entrevistadora: Em que você baseou a sua proposta pedagógica? 

 

Professora T: No meu trabalho com os meninos de teatro na escola, no CEPAE. É, a minha 

proposta eu trabalho a questão do teatro como área de conhecimento. Então o teatro ele não é 

só lazer. Pra m... no meu ponto de vista, de acordo com as minhas pesquisas ele vai além, né. 

Então ele enxerga o aluno como um todo, né. Não é só teoria, é prática. E eu – eu – eu gosto 

muito de trabalhar tipo, com os jogos, do jogo pra cena. Sempre vai ter um jogo. Sempre vou 

fazer um jogo, seja ele popular, seja ele teatral, seja ele o que for. Então dessa cena, de - desse 

jogo eu saio e vou pra cena. 7:18 

 

Entrevistadora: Tem algum teórico que você segue? 
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Professora T: Nossa eu – eu – eu  si... o Augusto Boal, a Ingrid Koudela, é, eu trabalho muito 

com também, os jogos populares mesmo, os – os vários jogos populares que a gente não sabe 

de quem é, mas são os jogos. Mas o meu livro ma... o meu livro de cabeceira é o Augusto 

Boal. Eu gosto muito do Boal e da Koudela. E a Hilda, eu acho que é ElcieHifts, ElcieMasini 

que tá trabalhando a questão dos sentidos. Eu também trago um pouco da questão das 

inteligências múltiplas, né. Então tem alguns jogos que eu faço das inteligências múltiplas 

para a questão dos sentidos. Tem jogos direcionados pra cada tipo de sentido. Pra cada 

inteligência, né, das várias inteligências. Então eu tento e esse ano tô melhor em relação a 

cada uma. Então sempre tem um jogo relativo a isso. Aí eu também tenho esse material. 08:00 

 

Entrevistadora: Depois de ver o musical pronto e sendo levado ao palco, você acredita ter 

alcançado os objetivos propostos para a construção do musical? 

 

Professora T: Eu gostei, só que eu acho que pode melhorar, né. Num... assim, eu falo da 

minha parte, da parte cênica. Da - na minha parte cênica eu - o que eu - o que eu identifiquei é 

que os meninos... eu não consegui de certa forma alcançar a questão do trabalho do palco, né. 

O meu, os meninos ficaram num canto só. Eles estavam numa praça, né, e eu percebi que eles 

ficaram na praça. Não andaram pela praça. Então eu - eu senti falta da movimentação no 

palco em cena, né. Ficou muito só num canto, só naquele localzinho. Então nesse ponto eu 

acho que eu não atingi o que eu queria. Mas em relação ao corpo tudo bem. Mas esse ponto de 

ocupar o espaço do teatro, não na - na - não na dança e não no - no coro - no coral. Aí eu acho 

que tá tranquilo, mas na minha parte cênica eu não fiquei totalmente satisfeita com a questão 

da ocupação do palco, né. Mesmo porque a gente dividia a cena, o palco com os meninos que 

cantavam e dançavam. Mas eu sinto que na hora do teatro eles poderiam ter, é, ocupado 

melhor o espaço de cena, que não me deixou tão satisfeita. 9:30 

 

Entrevistadora: Na construção do musical, houve espaço para a improvisação e criatividade 

das crianças?  

 

Professora T: Isso, eu trabalho em relação eles criam. De que forma? É, eu trago a proposta, 

a gente tem o texto, aí eu levo a - tem um jogo que direciona pra isso, que o aluno vai 

improvisar em cima do que ele tem. Eu dou o texto branco e aí eu peço “do que a gente 

acabou de ler...” A gente lê, eu explico, tal, se não entendeu, tipo. “Onde é que vocês estão?” 

Primeira coisa, “Onde é que você tá? Onde é que você está?” “Tô em tal lugar.” “Tá, em tal 

lugar você estaria fazendo o que?” Né. E - e daí, desse - desse movimento de você imaginar 

onde eu tô, o que eu tô fazendo... “A partir de agora você é a Ana, você é o personagem, você 

é tal personagem, você tá nesse local. Como você... Vai acontecer determinadas coisas. Como 

que você reage?” Né. E aí o menino que vai criando, eu só dou a orientação. “Ah, eu faço 

assim.” Não, teve um momento que “Não, ela tava triste.” “Ah não, então nessa hora....” Aí 

ele vai falar: “Não, nessa hora eu vou fazer isso”.  “Não,” falei assim: “Não, então você vai lá 

e faz. Não me fala o que você vai fazer.” Nessa hora, aí ele ia lá e abraçava. Aí tá, aí ficou. 

“Ah não, nessa hora eu levanto e vou até lá na frente”, então ficou. Aí eles... eles iam criando. 

Aí enquanto um ia fazendo, o que estava - o que estava assentado “Não, ele podia fazer 

isso.Não, eu acho que ele podia fazer isso.” Aí o menino em si, que tava criando “Você aceita 

a proposta do colega, acha que encaixa no seu personagem?” “Sim”, colocava; “não”, 

descartava. Então, assim, de um jeito que eles iam cooperando em grupo, porque eu tento a – 

a – a – o mote do meu – meu, assim, uma das minhas propostas pedagógicas é o trabalho de 

gru - em grupo, né. O trabalhar em grupo, o ouvir, a questão do diálogo, você ouvir, você 

ouvir, saber ouvir, saber falar sem - sem criticar o colega, sem destruir o que ele já fez, né. E 
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aí eu - eu prezo muito pela questão do trabalho em grupo, né. E aí a gente foi tentando 

trabalhar desse jeito, dessa forma. 11:29 

 

Entrevistadora: Dentro da sua área, você já respondeu né. Neste musical, foram utilizados a 

música, a dança e o teatro. Como essas diferentes modalidades artísticas se articularam para 

contar a história? 

 

Professora T: Nossa eu achei essa proposta maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa, porque, 

é, tem que ter o diálogo. Tem que ter o dialogo das áreas, porque se cada um fizer o seu seco, 

no canto, na hora do encaixe não vai, porque a gente não dialoga. Então uma - um diálogo 

bem bacana que eu tive, a professora de dança: “Não prof...” Ela me chamava: “Professora T, 

tô fazendo isso, que que cê tá fazendo?” Aí a gente juntava nós duas e ela me mostrava o que 

tava e eu encaixava cena, né, a cena que eu já tinha organizado com os meninos, aí a gente 

encaixava. Aí depois chegava com a professora M, que aí a - a questão da música é um pouco, 

eu não vou falar que é mais fácil, mas, é, não sei como é que eu falo, se é dialogicamente 

falando?! Porque os meninos estão lá atrás em pé e estão na lateral tocando. Então assim, o 

trabalho no palco é esse, né. Eles estão cantando ali. Só tem a questão do como, que hora 

cantar, é, nesse momento que o - que o pessoal tá apresentando, eles não vão cantar, eles vão 

esperar, né, vão dar o tempo do selêncio. A mesma coisa com os meninos que tavam tocando. 

Então, assim, é, quando... por exemplo, umas deixas bem interessantes. A deixa tal: terminou 

a fala do personagem começava o coral. Aí vinham as meninas da dança, né. Então era tudo 

assim no – no – numa – num diálogo – num diálogo das linguagens. Eu – eu achei 

maravilhoso e, assim, acho que fluiu. Pra mim fluiu. Eu achei que fluiu bastante. Eu aprendi 

muito. Eu aprendi muito com as me... - com a professora M. A professora M, tudo que ela 

fazei eu anotava pra mim fazer na minha aula depois. Eu falei pra ela que a metodologia dela 

eu usei tudo nas minhas aulas. Não, foi maravilhoso, em todos os anos, nos 6
os

,7
os

, 9
os

 e 2
os

 

anos, né. Umas estratégias que ela utilizava com os meninos, maravilhosas. Eu só adaptava 

com a questão das idades. Mas, assim, eu achei a proposta mágica, essa do aluno passar pelas 

três linguagens. E como a gente dialogou muito bem, nossa eu achei maravilhoso eu 

apaixonei. 13:48 

 

Entrevistadora: Como acontecia a integração entre as diversas linguagens artísticas na 

preparação do musical? Esse você já respondeu.Você acredita que a vivência com as outras 

linguagens artísticas trouxe algum benefício para a sua área e para o musical como um todo? 

Fale sobre isso. 

 

Professora T: Com certeza, com certeza. porque a questão da dança é – a questão do – da 

consciência corporal da dança jogou o menino pra cena. Então ele já tinha aquela questão do - 

do molejo. Não veio aquele menino duro, né. Então, entra em cena fica estático assim, 

parecendo um robô. Não, ele já vinha com um molejo né. Ele já tava dançando. E na – na – na 

hora do cantar, ajudou um pouco na questão de altura, né. Porque o menino fala muito 

baixinho, mas aí, como ele tem que cantar alto, ele já pensa, já joga a voz. Acho que já 

projeta, né. Já projeta pro canto, então já jogava isso pra cena, né. E achei isso interessante. 

14:40 

 

Entrevistadora: No processo de construção do musical foram utilizados... Foram. Como 

você trabalhou a fala e a palavra? 

 

Professora T: Hum. Articulação. Uma coisa bem... um desafio que eu tive. Alguns meninos 

não - não liam. Eles não - não leem o papel. Então a gente falava pra eles e eles repetiam o 
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que a gente falava. Aí vem aquela questão como é que eu falo? Eu falo como eu falo na minha 

casa? Né. Eu falo como se eu estivesse no corredor? Ou eu - como eu projeto a voz? Que foi 

um ganho que já veio do – da – da música. Essa questão da – do aquecimento vocal, da 

projeção da voz, né, do cuidado da voz. Acho que eu só dei uma pincelada em relação ao o 

cuidado da voz, né. O que fazer pra não perder a voz. E assim... E aí eles jogavam. Tem jogos, 

claro, relativos à questão da voc... da vocalidade. Que eram os jogos que eu fazia. Um jogo ou 

outro eu fazia em relação ao vocal, aquecimento vocal, desaquecimento vocal, que a 

professora M já trouxe, eu só utilizava na cena.15:45 

 

Entrevistadora: Eu não estou lembrando direito. Talvez você me ajude. Tinha algum trecho 

que era poético, com rima? 

 

Professora T: Deixa eu lembrar... Poético, acho que o texto inteiro né. O texto inteiro, ele é 

poético, né, que o Guimarães... Então, até interessante que essa peça do Guimarães ‘en’ 

Canto me lembrou uma peça que eu estava fazendo que era do Guimarães, que era O cara de 

bronze. Eu estava em cena com O cara de bronze, cantando. Então, assim, muitas das coisas 

que eu vi lá eu tentei fazer alguma coisa na cena. Mas tinha muitas partes poéticas, muitas. 

Tinha até um - como é que eu posso falar - teve até uma fala específica de um dos - dos 

alunos que ela tinha - tinha uma certa melodia que ele não conseguia pegar. E aí ele ficou, ele 

ficou, ele ia, ele voltava, ele ia, ele voltava e não conseguia fazer a vírgula e a respiração na 

hora certa, né. Então juntou a professora M, juntou eu e aí a gente foi, foi, foi até que ele 

conseguiu sair. Porque aí ele quebrava a poesia da melodia, da cena, da parte do - do 

Guimarães, que ele falava muito seco, muito truncado que não dava a - a compreensão do que 

ele estava querendo dizer. Mas no final saiu e aí foi. 16:55 

 

Entrevistadora: As palavras, vocabulário usado, você acha que estava adequado pra idade 

das crianças? 

 

Professora T: Não, eu gostei do vocabulário. Apesar de ser um vocabulário mais pesado. 

Porque Guimarães, ele é bem difícil, né. Guima - Guimarães pra ler é bem complexo. Eu... eu 

fazendo as leituras do Guimarães, eu tenho que voltar. Falo “Cara, o que que ele tá falando 

aqui?”  Então, assim, um exercício que a professora M fez, bacana, que foi, tipo, “que que ele 

tá...”, foi entender a peça primeiro. Ela leu. Ela leu, acho que eu lembro disso no primeiro dia. 

Ela leu a peça inteira, a gente leu tudinho e depois foi tentar entender o que que estava 

falando, né. “O que que ele tá falando com determinada frase?” Porque, assim, eu acho que 

não – uma coisa que a gente não deve fazer é baixar demais, né, nivelar por baixo. Uma coisa 

que meu maestro me falou um dia desse é que nós não devemos nivelar por baixo. Então, 

assim, a gente não deve pensar “Nossa, o aluno não vai entender porque ele é criança”, não. 

Passa pra ele, explica, conversa sobre, que aí ele vai entender. E, assim, uma coisa bacana que 

os meninos que estavam no Revoada é que nas aulas de teatro era diferente, né, a 

concentração, o tipo de vocabulário que eles usavam, o gosto musical. Gosto musical era 

outro completamente diferente, porque alguns dos meus alunos eram meus alunos de teatro 

normal, no período normal, era um diferencial. Você vê, o menino sabia mais a questão da 

posição cênica, como falar, a leitura, é... a questão da disciplina. Uma coisa bacana, o gosto 

musical que eu já pontuei. Então, assim, era... os meninos do Revoada, você batia o olho e 

falava “Olha aquele menino não é só da turma.” Ela já vinha com uma bagagem. 18:50 

 

Entrevistadora: Como foram selecionadas as crianças que participaram do musical 

Guimarães ‘en’ Canto? 
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Professora T: Olha, eu - eu não sei, mas assim o que eu sei é que foi feito um monte de 

cadastro, né, foi feito um monte de inscrições. Agora como selecionou eu não sei falar. 19:07 

 

Entrevistadora: Você conhece Carl Orff?  

 

Professora T: Não. 

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos positivos e negativos da experiência de construção 

desse musical.  

 

Professora T: Ah, nega - negativo por - eu acho que negativo teve, porque foi a minha 

primeira vez. E a primeira vez a gente erra tudo pra depois acertar, né. Então assim, como eu 

fui aprender primeiro, eu aprendi junto com os meninos. Eu nunca tinha trabalhado a direção 

cênica no grupo, né, fora... extra-sala de aula. Porque na sala de aula eu tenho outro tipo de 

metodologia, né. Eu trabalho com grupos de trabalho, eu trabalho com lideranças, eu trabalho 

com direções de cena de - os alunos se dirigindo e eles ajudando na montagem. E aí, quando 

eu vim pro Revoada, um disa... um ponto negativo pra mim, que eu senti, foi que eu falei 

“Gente, e agora, o que que eu faço?” né. Então eu falei “Cara, como é que eu vou fazer isso?” 

Primeiro, porque o grupo de teatro ele é muito pequeno e eu tô acostumada com 30 meninos 

rs. 30 meni... rs. Eu tô acostumada com 30 meninos e aí vem 3, 3, né, 3. Aí eu falei “Gente, e 

agora?” Então assim, eu tive que reformular um monte de coisa, um monte de jogo. Porque o 

jogo é feito pra um grupo grande, não pra 3. E, em geral, o grupo de teatro é pequeno. É... 

igual no – no - no espetáculo passado era o que? Era 1, 2, era 5, era 5 alunos. Então assim, eu 

venho com metodologia e com trabalho de 30 e aí eu tive que que reformular tudo pra 5. 

Então muitos jogos eu não consegui fazer, porque precisava de mais meninos, né. Aí eu tive - 

eu prezei mais pela questão do palco, né, da cena e a questão da – da – do espetáculo em si. 

Os jogos que eu direcionei foram todos nessa ideia de 5 alunos, né. Então pra mim, pra mim 

isso é um ponto negativo, né. Eu queria um grupo maior de tipo 15 meninos ou 10 meninos. 

Seria maravilhoso! Que aí seria o meu ideal né, que aí eu montava um negócio, que é o que eu 

tô acostumada, né. Mas o ponto positivo é sair dessa questão do costume, é sair do ponto 

conforto, né. Então assim, pontos positivos tiveram vários, né. Eu até considero os meus 

pontos negativos, positivos, porque me ajudou na questão de... da experiência, né. Então, esse 

ano, quando começou, aí já tava com outra coisa, né. Então assim, eu já sabia mais os jogos 

que eu ia fazer, eu já reformulei os jogos, eu já... Um menino tá falando baixo, qual estratégia 

que eu vou usar? Qual jogo que eu vou fazer ele gritar? Né. Igual ontem, ontem teve o 

Revoada e eu já usei uma estratégia diferente. Um menino da – do – do espetáculo anterior 

falava bem baixinho. Então assim, ele é todo... E a cena dele eu adorei. Ele é todo num sei o 

quê. Aí hoje - na cena anterior eu fiz ele falar a cena gritando. Ele gritou a cena dentro da – da 

– do ensaio. Aí ele falou assim: “Professora, mas eu não posso gritar, eu já grito na minha 

casa.” Eu falei “Beleza, você vai gritar em cena.” Então, quando ele foi pra apresentação, ele 

falou tão alto, que aí a professora M olhou pra ele - foi muito engraçado – a professora M 

olhou pra ele assim, aí olhou pra mim, aí eu olhei pra ele, levantei. Ele: POIS É, É ISSO! Que 

eu falei: “Então você grita igual você grita na sua casa. Falei “Gente! Aí, eu não pensei nisso 

o ano passado” né. Aí - aí, o conhecer os alunos já é maravilhoso. Porque você fala “Ah, ele 

vai até ali. Então dali pra frente eu vou ter que fazer uma outra coisa.” E foi o que aconteceu 

com ele. Eu fiquei encabulada. Eu falei assim: “Gente, ele grita! Não acredito que esse 

menino grita na casa dele.” Que nem ouvia a voz do menino, falava bem baixinho: “não sei o 

que...” Quando ele falou isso, falei “Ah, todas as estratégias vai ser no grito, agora.”  Porque... 

Mas não é eu gritando, né. Não sou eu gritando, é ele fazendo a cena gritando. Aí tá, ele vai 

falar gritando? Não. Que aí, depois ele vai fazer a cena chorando, ele vai fazer a mesma cena 
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sorrindo. Então ele vai passar por essas nuances até chegar na - no ponto de conforto dele na - 

na questão dele - ele tipo - ele saber até o que ele pode gritar. Ele fala “Não, já gritei até aqui, 

então aqui já posso falar mais baixo”. Né... Que foi um ganho, né, do ano passado pra esse 

ano, no meu ponto de vista. Que foi um ponto positivo tirado do meu ponto negativo. 23:44 

 

Entrevistadora: Como foi feita a escolha dos personagens? Quais os critérios? 

 

Professora T: Essa parte a... do, da peça em si? 

 

Entrevistadora: Dos personagens. 

 

Professora T: Ou dos meus... dos alunos pra poder fazer os personagens? 

 

Entrevistadora: Isso. 

 

Professora T: Essa pra mim é a parte mais difícil! Mais dolorosa. Porque tem 10 meni, 10, 

não,  tem, tem 10 crianças, né. Achei que a gente tinha 10. Cada uma de nós tinha 10 crianças. 

10-12 crianças. Uma coisa assim. E aí muitos não sabiam ler. Então, o meu critério não podia 

ser leitura. Que esse menino, ele não lia. Que que ele fez? O que que a gen...? O que que eu 

faço? Primeiro todo mundo lê. Aí quem não sabe ler vai ficar junto com que sabe ler. E a 

criança que lê vai falando pra ela “Não, agora você fala isso. A sua fala é essa.” Ele vai 

repetindo. Aí chega um momento que ele decora, né. Ele não precisa ler. Ele decorou. Aí eles 

levavam uma ficha pra casa, ensaiavam com os pais em casa, o pai... Falava pra eles lerem em 

casa com os pais. Então, todos fizeram isso. Aí vinham com a – a – a leitura, ou o ensaio de 

casa. Aí a gente se reunia, todo mundo que queria ser personagem. Eu separava os 

personagens, todos. Tipo, 5 Anas, todas as 5 Anas iam fazer o personagem. Aí a gente faz os 

personagens, todo mundo se olha. Depois eu fiz votação, né. Eu dei duas propostas, eu usei 

estratégia: Duas propostas. Pra mim não escolher quem lê melhor, porque eu - o que eu acred 

- eu não quero alguém que já faça isso. Como na minh - na minha proposta pedagógica eu não 

quero alguém pronto, eu não... Porque senão a gente nunca sai da mesmice. Eu sempre vou 

pegar o menino que sabe ler bem, eu sempre vou pegar o menino que sabe se posicionar em 

palco. E eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não me propus a isso. Eu quero aquela 

menina tímida que tá num canto, eu quero aquele menino que não sabe parar quieto, eu não 

se... Então assim, eu não quero alguém pronto, eu quero trabalhar com o que eu tenho, né. 

Então eu tentei fazer isso. Tentei não pegar ninguém que já tivesse pronto. E aí eu dei essas 

duas propostas pra eles: a gente – eles se escolherem. A gente fez votação. Que tinha também 

os que não queriam participar, não queriam ser personagem. E aí eu fiz votação, né. E os - os 

grupos que qui... separei em grupos. Cada grupo apresentou a sua cena. Que eram todas, tipo, 

Cena 1, tinha 3 grupos, todos apresentaram. A gente fez votação de todos os personagens. Os 

alunos votaram e falaram porque estavam escolhendo determinada criança pra fazer esse 

personagem, né. “Por que você quer fazer isso?” Então, o ano passado, eu achei essa uma 

estratégia viável. Só que, assim, um ponto negativo que eu percebi é que eles escolhiam só os 

amigos, né. “Eu sou amiga de fulana, aí essa mi... Essa menina aqui não é minha amiga, mas 

ela fez ótimo. Mas eu não vou escolher ela, eu vou escolher a minha amiga.” Então esse foi 

um ponto negativo que eu achei. Esse ano eu usei outra estratégia, né. Estou utilizando outra 

estratégia. A gente... Todos os alunos são bons. Eu parto do critério de que todos são bons, 

todos leem bem e o desenvolvimento vai ser no processo. É... escreveu o nome nos 

papeizinhos e a gente fez sorteio. Porque foi justo com todo mundo. Porque teve aluno que já 

veio do ano passado, então ele ia repetir de novo? E tem aluno que nunca fez, então ele não ia 

fazer nunca? Né. Então uma conversa que eu tive com os meninos, falei “Gente, quem já foi 
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personagem, quem já passou pela experiência da cena, vamos tentar dar a vez pra quem não 

fez a cena, pra quem só cantou, pra quem só dançou, pra quem só tocou instrumento.” Então 

vamos experimentar os outros em cena, né, deixar eles passarem por essa cena. Que aí eu 

achei uma coisa justa pra todo mundo, né. Que eu quero que todos passem por isso e aí eles... 

E assim, a gente fez... E mesmo assim aquele menino voltou. Porque ele - ele já foi o ano 

passado. Só que aí a gente fez o sorteio três vezes e saiu ele. Falei “Não, gente, vai o ele.” 

Porque se eu propus, como eu não vou - vou contra uma coisa? Aí a gente fez votação. Eu 

tento - eu tento trabalhar tudo com consenso. Falei “Gente, saiu três vezes. Ele já foi, mas ele 

pode ir?” “Pode.” Então foi pra cena. Porque, assim, é uma coisa justa. E conversar. “Porque 

que vo... Por que isso? Por que escolheu esse?” Eles ainda não têm toda essa maturidade. “Ah, 

porque ele tá bom em cena. Porque ele lê bem.” Não. Eu tentei tra - tentei trabalhar 

justamente isso. Uma questão.... “Por que eu não que... Não é porque ele é meu amigo. Tem 

que ter um porquê, mas não pode ser porque ele é meu amigo.” Porque senão eu só escolho os 

meus amigos, né. E aí, esse... Um ponto negativo do ano passado foi esse que eu achei. Mas 

foi dessa forma que eu fiz o ano inteiro, que a gente conseguiu se organizar. No final todo 

mundo sabia as falas. Então quando faltava um aluno, menina que fez a cena, mas não foi 

selecionada, ela sabia de cor. Aí ela tomava o lugar. Eu trabalhei com a questão de 

substituição. Por exemplo: “Eu faltei. Quem pode me substituir?” Então já tinha uma criança 

que já sabia a fala de cor, substituía, né. Isso foi - e esse foi um ponto positivo que eu percebi, 

que os meninos por tarem trabalhando com as - todas as linguagens ao mesmo - não ao 

mesmo tempo, mas juntas, eles decoravam a... Mesmo a menina que não tava no teatro falava 

“Não, eu sei a fala todinha.” Ela vinha e fazia a cena. Eu achei isso maravilhoso. 29:12 

 

Entrevistadora: As crianças que não assumiram uma personagem fizeram o que no musical? 

 

Professora T: Isso. Aí foi uma conversa que a gente teve com a professora M. Que a 

professora M teve comigo. A criança que não era personagem, ou ia pra música ou ela ia pra 

dança ou ficava no instrumento. Ou seja, ela não ia ficar sem fazer nada, né. Tinha uns... do 

grupo de teatro. Por exemplo, de 10 eu tirei 5 e o restante foi pra música, cantou, é...  foi pro 

coral, né. Se eu posso falar desse jeito. E ficou... os outros ficavam no instrumento. E aí tinha 

- teve um aluno que ficou muito chateado, que não queria ficar de jeito nenhum no teatro, 

num sei o quê. Aí nos trocamos com um que queria e ele foi cantar. Porque no grupo anterior 

ele já tinha apresentado, né. Então a gen... Eu e a professora M conversamos e ele trocou. Pra 

- pra não ficar tipo, eu não quero - eu não quero estar em cena. Todo mundo vai passar pela 

cena, mas ele já tinha passado. Então, ele não queria repetir uma coisa que ele já tinha feito. 

Aí nós conversamos e ele foi pra música. Porque aí ele faz o trabalho de - ele não se sente 

pressionado no traba - na coisa, né. Que você não pode obrigar a criança a fazer uma coisa 

que ela não quer, né. Você pode - trabalho do tipo - eu não vou obrigar você a tomar a cena. O 

aluno que quis ser o personagem ele foi o personagem. Agora, “Não, eu não quero professora. 

Tô aqui no teatro, mas eu não quero fazer parte dessa cena, né. Eu vou ajudar a escolher e 

tudo. Mas eu posso fazer o que?” Pode ir pra música, pode ir pro instrumento. Acho que até 

mandou algum pra dança. Na minha sala, se eu posso falar, na minha sala, quando isso 

acontece, o aluno que não quer estar em cena ele vai dirigir, ele vai pra trilha sonora, ele vai 

ajudar no figurino, e ele ajuda no cenário. Aí ele me ajuda com a foto, ele me ajuda com a 

filmagem. Ou seja, ele está em cena, mas não no palco.  

 

Entrevistadora: Mais algumas questões. A Pantomima foi utilizada? 

 

Professora T: Ah, pouco - pouco. Eu achei pouco - pouco tempo. E assim. Eu trabalhei mais 

outros jogos mesmo. 
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Entrevistadora: E seria viável dentro...? 

 

Professora T: Perfeitamente viável. Muito viável. É uma proposta maravilhosa que pra esse 

ano eu já tô pensando nela, né. Além dessas estratégias, da questão da – da - da vocalização 

dos meninos. Da estratégia do som, do grito, tal, do corpo. A pantomima pro corpo é 

essencial. Que é o que eu também tô levando pros meus meninos da tarde. Eu falo - eu - eu 

sempre faço muita relação com meninos que eu dou aula de manhã. Eu trabalho no CEPAE de 

manhã. Eu dou as aulas de manhã pra 6
os

, 7
os

, 9
os

 e 2
os

. Então eu levo um pouco das 

experiências que eu tenho com a turma pro Revoada, né. Porque eu tô trabalhando cena com 

os meninos. Eu trabalho direção de cena, né. Então eu levo pros meninos e vice-versa. 

Quando tem alguma coisa - quando eu e a professora M trabalha - quando nós trabalhamos 

juntos, não só eu e a professora M, mas a professora D também e o pessoal do instrumento, eu 

também trago pro pessoal da de manhã. Mas é perfeitamente viável. 

 

Entrevistadora: E aquela fala rítmica, que fala em côro - côro, fazendo côro, todo mundo 

falando a mesma coisa ao mesmo tempo? 

 

Professora T: Ah tá é... é ... Como é que é? Pera aí. Eu sei, esqueci a palavra. Não é... não é... 

Tipo um recital pera aí. A palavra tá aqui, óh. Eu não consigo falar. 

 

Entrevistadora: Não é recitação coral? 

 

Professora T: Não é jogral. Não seria jogral. É um... é... num é... Não seria um jogral, né. 

Não é recitação coral também. Eu... eu não lembro a palavra, o termo, né, o termo. Mas eu, a 

experiência que eu tenho, eu tento trabalhar mais com jogos mesmo. Essa recitação coral, 

porque que o pessoal util... utilizava muito em sala de aula no Estado. Pega a folha, né. E aí 

lê, aí senta, levanta com a folha, senta, levanta com a folha. Então não tem um corpo, né. A 

ideia que eles têm de jog - é jogral, acho que é jogral. A ideia que eles têm é essa, então 

assim, mata o corpo. Porque, se eu tô segurando uma folha, meu corpo não tem - eu tô dando 

mais expressividade à minha voz, eu não tenho o meu corpo. Então, os meninos, eu tô 

fazendo diferente. Eu tô tentando fazer com que eles decorem. Porque, aí se eu sei de cor, aí 

eu posso brincar com o corpo, né. Aí é... Porque aí eu tenho o movimento. Porque senão eu 

fico presa - eu fico presa, assim... Como eu tô com a folha na mão, meu corpo todo tá na 

folha. Então eu acho que eu tenho que falar bonito, mas o meu corpo tá falando nada. Então 

eu tento fazer com que eles decorem a fala, que aí com a fala internalizada, aí o meu corpo 

vai. 

 

Entrevistadora: Acho que teve uma fala assim, na última cena. Parece que todo mundo 

falava uma frase junto, não tinha? 

 

Professora T: Tem, tem várias. Tem. 

 

Entrevistadora: Na última cena. 

 

Professora T: Isso. Na última cena. Ah, essa ficou ótima. Porque, igual, que... Foi até com 

um dos meninos, que ele surpreendeu a gente na cena. Ele era todo durinho. Ele é todo 

durinho. E assim, pra fazer elefa... Gente, ele era muito tímido. Pra fazer ele chegar na cena e 

ele falar. Ele falava baixinho. Aí quando ele fa - ele ia falando algumas partes as meninas iam 

para frente, né, e todo mundo falava junto. Mas aí o corpo já tava em cena. Não, num - num 
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fiquei com papel. Elas sabiam de cor, né. Aí vai. Não, aí é ótimo. Aí o corpo já tá. O corpo 

alcança, né. Porque o - o meu grande problema é o papel. Se eu tô sem o papel, o corpo vai. E 

essa parte do jogral é a ideal, sem o papel. Que aí fala todo mundo junto, dá o espaço, um fala. 

Fala todo mundo junto, dá o espaço, um fala. Porque ele aí fica melódico, né. Fica melódico, é 

co - é como se fosse uma partitura. Assim, na minha leiguisse de teatro, é como se fosse uma 

partitura. Eu entendi assim, uma partitura. Que aí dá um silêncio, dois, tal, não sei o que. Aí 

ficou bacana, né. Eu achei. Surpreendeu. Esse menininho me surpreendeu. Foi muito legal, 

que ele: “Canta, canta forte!” E aí o pessoal cantava. Aí tinha esses momentos: falava, parava, 

todo mundo falava junto. Não, ficou lindo. né... Eu achei lindo. Ficou bem melódico. Eu achei 

lindo. 

 

Entrevistadora: Mais alguma coisa que você quer falar? 

 

Professora T: Ai, eu ach.- eu apaixonei no projeto. Acho que até deu pra perceber, né. Eu 

apaixonei. O Revoada assim, pra mim, pessoalmente, foi uma experiência gratificante, 

gratificante. Que eu vou levar pra vida, né. Eu acho - eu se - eu vou até formar um espetáculo. 

Eu achei maravilhoso. E eu trabalho muito com formação de menino surdo - de surdos. Então 

eu já trabalhei a cena com o surdo que é completamente diferente, né. Então assim, foi um 

ganho pra mim como pessoa. Um ganho pra mim como pessoa e profissionalmente também, 

né. Uma experiência maravilhosa que eu vou levar pra minha vida toda. 
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APÊNDICE E – Entrevista com a professora D (dança) 

 

 

Entrevistadora: Durante a sua formação, que tipo de contato você teve com musicais? 

 

Professora D: Com musicais... ah, muito pouco. Muito pouco contato. Não tive propriamente 

um contato intencional, né, na minha formação acadêmica, durante, é... formação acadêmica. 

Que eu fiz Educação Física, né, na graduação, e não tive, não teve em nenhum momento. E na 

formação em Dança, que foi fora da universidade, assim, raramente, eu assisti alguma coisa, 

algum trecho por exemplo, de musical. Porque a gen... a gente quando trabalha numa escola 

de dança, tem apresentação de fim de ano, esse tipo de coisa. Então nunca participei da - da 

montagem de musical. Mas às vezes eu assistia um trecho de um musical de repertório assim, 

né, que alguém que trabalhava com isso montou. Muito pouco contato.  

 

Entrevistadora: Durante o processo de preparação do musical Guimarães ‘en’ Canto, quais 

eram as suas atribuições? 

 

Professora D: As minhas atribuições eram trabalhar o conteúdo de Dança dentro do musical. 

Então, é uma - uma parte integrada a todo o resto. Vamos dizer assim, o Musical pra mim era 

um todo que fazia ali um diálogo entre, é, atuação e interpretação, entre música com 

instrumento ou canto, e dança. Então a minha atribuição era coreografar, montar coreografia 

com as crianças. Porque eu nun - nunca trabalhei assim, levando tudo pronto, né. Então fazer 

laboratórios de dança com as crianças pra poder trabalhar dança naquele contexto das canções 

do musical e das cenas 

 

Entrevistadora: Quais foram os objetivos da construção do musical? 

 

Professora D: Os objetivos? 

 

Entrevistadora: É. 

 

Professora D: Acho que o grande objetivo do - do Guimarães ‘en’ Canto foi é, assim, de - de 

cara, assim, foi fazer justamente uma - desenvolver um processo e aí construir, né, alguma 

coisa que juntasse, que trouxesse essas duas outras linguagens, do teatro e da dança, pra 

compor com a música. Porque a música já era uma proposta do Revoada. O Revoada 

trabalhava com música. E aí, acho que o principal objetivo foi esse, foi fazer uma - produzir 

alguma coisa coletivamente, né, chamando essas outras duas linguagens e trabalhando junto. 

E acho que teve ali alguns objetivos é... adjacentes também, assim. Por exemplo, no que se 

refere à temática, é... ao próprio tema da - da, tema não, o enredo, né, da - da história, que era 

uma coisa que a professora coordenadora já tinha. Ela tinha uma inspiração, por exemplo, 

naqueles - nos personagens do Guimarães Rosa. E aí, ela desenvolveu, ela criou alguma coisa 

de autoria dela em cima dessa inspiração, das memórias dela em relação a uma obra do - do 

Guimarães. E tinha, acho que também, essa - o objetivo de aproximar o Guimarães da - das 

crianças, apresentá-lo às crianças. Ao público, evidentemente, também. Mas, assim, àquelas 

crianças mais é... é... de maneira mais imediata, porque, afinal de contas, elas iam, né, 

trabalhar com referências que vinham diretamente da obra do Guimarães.  

 

Entrevistadora: Quais eram os seus objetivos e os objetivos da sua área na construção do 

musical?  
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Professora D: Eu, particularmente, me vi desafiada, né, justamente a participar de um 

musical. Então, esse era um objetivo meu. É... conseguir dar conta disso, de me relacionar, 

pela dança, me relacionar com o teatro e com a música no contexto de uma coisa só. Que era 

esse todo que era o musical, né, fazer esse diálogo. Que pra mim era um desafio, assim, muito 

positivo. Ele era desafio no sentido de eu nunca ter feito, de ter um tempo, um prazo pra 

cumprir, de ser com crianças, uma série de coisas. Mas, assim, é... era um desafio positivo, 

porque eu sempre acreditei muito nesse diálogo. Porque a minha - também porque a minha 

identidade dentro da dança, que é do flamenco - o flamenco lida com uma dramaturgia 

próprio. Ele tem já uma relação muito - a dança tem já uma relação muito orgânica com a 

música. Então, esse dialogo pra mim é uma coisa que é muito desejada, muito desejável, 

muito a - assim, faz muito parte da minha lida com a dança. Agora, faz - fazer isso... Uma 

coisa, né, sou eu fazendo isso, outra coisa é fazer isso com um grupo grande de crianças pra 

ser apresentado numa escola. Então, essa parte pedagógica, né, essa experiência estética que 

as crianças teriam eu achei riquíssima. Então, eu me coloquei isso também como objetivo 

próprio, proporcionar essa experiência de educação estética. Quer dizer, proporcionar a partir 

da - das minhas possibilidades, vamos dizer assim, contribuir para uma experiência estética 

maior, né. Que seria esse diálogo aí dentro do contexto de um – da - de uma montagem. 06:32 

 

Entrevistadora: Quais estratégias e/ou recursos você usou para que as crianças aprendessem 

aquilo você queria lhes ensinar? 

 

Professora D: Bom, eu usei várias técnicas e acho que a principal técnica, no sentido, assim, 

né, de estratégias pedagógicas. E acho que a principal delas foi mesmo a de laboratórios com 

as crianças, assim, pra entender um pouco, conhecer a gestualidade que eles já traziam, 

conhecer o que eles eram capazes também de formular, elaborar tanto do ponto de vista 

individual, como coletivamente, em pequenos grupos, em grupos maiores, né, é... elaborar em 

termos de gestualidade a partir de um estimulo sonoro ou não. Então, não era uma coisa, 

assim, só de colocar uma música e solicitar algum tipo de ação. Às vezes, a gente fazia um 

laboratório que tinha uma parte de uma trilha, vamos dizer, pra – como – como estímulo. Às 

vezes não. Às vezes, eram outras coisas da própria história deles, do que eles entendiam por 

brinquedo ou brincadeira. Por exemplo, essa do brinquedo ou brincadeira foi porque isso era o 

tema de uma das canções. Acho que, se não me engano, se não me falho a memória, a 

primeira canção do musical falava muito em brin – em – em brinquedo ou brincadeira. E aí, 

fiz um trabalho, um jogo, né, com eles a respeito do que eles imaginavam ou como é que eles 

fariam um gesto que que tivesse a ver com brinquedo ou brincadeira favorita deles. E aí a 

gente foi trabalhando a - as coreografias a partir de elementos que eles trouxeram. Eu nunca... 

uma estratégia que eu não usei, por exemplo, foi trazer uma coreografia pronta e começar a 

passar ali, né. Então, primeira frase, segunda frase, terceira frase, né, de movimentos, assim, 

uma sequência pronta. Essa eu não gosto de trabalhar e eu não usei. 

 

Entrevistadora: Em que você baseou a sua proposta pedagógica? 

 

Professora D: Bom, ali no caso do musical, como foi minha primeira experiência e como 

tinha um texto e já tinha também uma - uma lista ou um rol de canções, isso já tinha, isso já 

tava dado, né. Isso não foi uma coisa construída ali no processo. Já tinha o texto, né. Meia 

dúzia de cenas ou 7 cenas, talvez. E já existiam as canções já, é, elencadas que iam fazer 

parte. Então eu par – eu, assim, partindo desses dois elementos, eu fui construindo a 

pedagogia da - da dança ali na - conhecendo o que eles já traziam de gestualidade, de – de – é 

– condição de elaboração, eu fui trabalhando algumas coi... é... dando assim alguns estímulos 
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é... complementares, às vezes, porque uma coisa tava muito repetitiva, às vezes, porque eu 

queria apresentar pra eles, por exemplo, um recurso. Éh... Vou dar também um exemplo 

concreto, um recurso lá, que na dança a gente - lá a gente chama de canon, né. Na música 

também tem isso. Mas o que que é? Na dança o que que a gente in - interpreta como canon? 

Então, tava lá é... as crianças em círculo e tinha um movimento que - que era assim: nesse 

círculo estavam é – é, sentados e aí uma criança fazia um movimento girando o braço pra 

frente do corpo, o braço estendido até atrás. Então fazia um círculo com o braço, é... saindo da 

frente do corpo, subindo o braço, né, e descendo o braço pra traz. E aí, então o que que era a 

ideia? Uma criança começar, em seguida a outra criança fazer e uma - e cada uma ia saindo 

no tempo seguinte. Então tinha toda uma relação com a - com a - uma coisa - uma relação 

rítmica assim, né, com a - a temporalidade, ali, musical. E também uma temporalidade do 

gesto, deles entenderem e - e também observarem. Eu fiz um pouco desse trabalho assim: 

quando tinha uma - uma proposta dessa que uma - o gesto ia ser composto ali coletivamente, 

de tirar uma criança por vez da roda, por exemplo, nesse caso, pra ela observar de fora o que 

que é que acontecia quando a gente fazia isso, quando fazia o canon. Pra ela observar o efeito 

de fora né. E daí poder fazer parte daquilo.  

 

Entrevistadora: Tem algum pedagogo, algum teórico que guiou o seu - o seu trabalho? 

 

Professora D: Ah sim, tem algumas - alguma referência, sim, do Laban, do Rudolf Laban. 

É... em relação, por exemplo, àquilo que - que ele apresenta como possibilidades sobre as 

direções do corpo, os planos em que a gente trabalha, de movimento - movimento, plano alto, 

plano médio, plano baixo. É... e todas as - as direções que o corpo pode fazer o movimento, 

é... Basicamente, acho que teve essa referência do Laban e também de uma pessoa, é, uma 

professora aqui do brasil mesmo, que é a - a Isabel Marques, que vem um pouco também 

dessa escola Labaniana e trabalhou muito, muitos anos com dança nas escolas, lá no Estado 

de São Paulo, na rede estadual. Então, ela faz vários é... tem vários relatos, assim, publicados, 

né, em li - nos livros dela e em outros trabalhos, tal, que ajudam nesse sentido, 

principalmente, nessa parte de construir coletivamente com as crianças a gestualidade. E, por 

último, tem um sujeito também do Teatro que é o... me fugiu o nome dele agora. Já, já eu vou 

lembrar. Que escreveu uma - uma obra que é um conjunto de jogos para atores e não atores. 

Eu vou lembrar já quem é, qual é o nome dele, aí já eu te falo. Vou pesquisar aqui enquanto 

eu te respondo. 

 

Entrevistadora: Aham. Depois de ver o musical pronto... 

 

Professora D: Posso falar só? 

 

Entrevistadora: Aham. 

 

Professora D: É o Augusto Boal. 

 

Entrevistadora: Ah, sim. 

 

Professora D: Tá. Ele escreveu uma obra muito interessante chamada “Jogos para atores e 

não atores”. É onde a gente encontra um material muito farto, é, de jogos mesmo dramáticos e 

corporais, é, musicais também. E eu já conheci essa obra porque dentro de espetáculos que eu 

participei como bailaora, né, no flamenco, o diretor, por exemplo, fez, é, uso de alguns desses 

jogos pra trabalhar com a gente algumas questões lá do - de grupo, de coletivo, tal.  
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Entrevistadora: Depois de ver o musical pronto e sendo levado ao palco, você acredita ter 

alcançado os objetivos propostos para a construção do musical? 

 

Professora D: Sim, sim, acredito. Tem um objetivo que eu não comentei naquela questão lá 

do “quais eram os objetivos,” mas é que, porque ele se colocou pra mim também no processo. 

Posso falar dele agora? 

 

Entrevistadora: Pode. 

 

Professora D: Ele se colocou pra mim no processo em decorrência da estratégia que a 

professora-coordenadora do projeto adotou. Que foi: o projeto tinha lá, vamos dizer assim, 

vou imaginar 45 crianças. Talvez fosse 43 ou 46, não sei. Mas vamos imaginar 45, por volta 

de 45. Então, como é que ela organizou pra trabalhar música, teatro e dança, né, contando 

uma história? Ela organizou as crianças em três grupos. Então, grupo A, grupo B, e grupo C. 

Pra gente ter uma - uma referência, cada grupo tem um nome. Então no – na – na – no 

encontro dessa semana, o grupo A trabalhava lá na música, o grupo B tava no teatro e o grupo 

C tava comigo na - no trabalho de dança, isso na cena 1. E aí, a gente ia trabalhando isso. 

Então tinha a canção que tava presente na cena 1, tinha as falas que estavam presentes na cena 

1 e tinha a coreografia que ia compor com a canção da - da cena 1. Quando trocava de cena, 

então ia pra cena 2 do Musical, continuando a história, a gente fazia um rodízio. Então esse 

grupo que tava na música vinha pro teatro, o do teatro vinha pra dança, o da dança ia pra 

música. Então, as crianças iam experimentando é... todas as - as linguagens ali possíveis, né, 

experimentando fa - fazer coisas diferentes dentro de um mesmo espetáculo. E aí, eu também, 

é... assim, achei que - que essa – ela - essa ideia casou muito com o que eu acreditava ali 

naquele momento de possibilidade, assim: O que... Quais seriam os ganhos mesmo, né, 

pedagógicos das crianças, estéticos, né, no sentido da educação estética dentro de um trabalho 

como esse? Então acho que - que, assim, é... cumpriu plenamente e até foi além das minhas 

expectativas, porque é difícil também. A gente não sabia se ia funcionar ou, na verdade, como 

iria funcionar isso, esse rodízio. Foi empiricamente ali que a gente descobriu, assim, que dava 

certo e, assim, também o que dava certo, o que era melhor, como era melhor conduzir esse 

rodízio, essa troca. Cenas, algumas cenas demoraram mais do que outras. Então tinha 

momentos de trabalho em separado, momentos de trabalho o grupo todo junto. E aí, as três 

pessoas na sala, por exemplo, eu da dança, a professora de música e a professora de teatro 

dando orientação pro mesmo grupo, numa mesma sala. É, isso foi um - foi muito interessante 

também desse - do ponto de vista desse objetivo de – de – é, apresentar essas linguagens e 

possibilidades pras crianças.  

 

Entrevistadora: Na construção do musical, houve espaço para a improvisação e criatividade 

das crianças?  

 

Professora D: Houve, houve. Conforme eu tava te falando na outra pergunta lá das 

estratégias, né, eu trabalhei muito com laboratórios, é, dando algum - algum estímulo de tema, 

ou sonoro, né, ou de jogo, pra poder, pra tentar viabilizar, né, que as crianças trouxessem o 

gestual delas da - daquilo que elas interpretavam de acordo com a canção que elas tinham já 

conhecimento, na - em função do trabalho de música. Porque a - as canções, elas tinham uma 

certa... como é que a gente fala assim? Não é prioridade no sentido de importância, mas é, 

todo mun... Antes de ir pro trabalho de dança, todo mundo aprendia as canções. Antes de ir 

pro trabalho de teatro, eu acho que a gente sem... Pelo que eu me lembro, assim, eu tenho uma 

memória de que isso acontecia: a gente sempre aprendia as canções e aí tava já definido que 

criança que tocava qual instrumento e todo mundo cantava, quem não tava fazendo 
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personagem no teatro também cantava. Então, a gente sabia o que que a gente ia dançar, né, 

que cena que a gente ia dançar, o que - que momento da história a gente tava contado. Então 

trabalhei muito no - tentando trazer é – é, elementos de autoria das crianças. Então teve, é, 

tem partes do Musical que - que são, do ponto de vista coreográfico, assim, que são autorais, 

que são, é, foram as crianças que coreografaram pra elas mesmas.  

 

Entrevistadora: Neste musical, foram utilizados a música, a dança e o teatro. Como essas 

diferentes modalidades artísticas se articularam para contar a história/para narrar? 

 

Professora D: Então, conforme eu falei antes, do ponto de vista operacional, assim, foi dessa 

maneira: fazendo esse rodízio, é, pra que cada professor pudesse trabalhar aquilo que era da 

sua especificidade, mas no contexto de uma mesma cena, sabendo o que estaria acontecendo. 

Então, por exemplo, no caso da música, tem uma particularidade: as crianças cantando e/ou 

tocando instrumentos, elas já tinham seus posicionamentos, é, ali, o lugar de ficar já 

marcados. Tinha uma marcação específica, né. A - a disposição dos instrumentos ela já é 

combinada e tal, já - já se sabe como vai ficar, quem vai ficar onde. É, eu dialogava muito 

com a professora de teatro, porque a gente ia estar ocupando um outro espaço que não era 

esse já de lugar marcado da - de quem tava cantando ou tocando. Então, tinha a marcação dos 

personagens. Que lugares eles iam ficar do - do espaço ou do palco? Onde nesse lugar eles 

iam fazer as falas? Eles iam se deslocar como e tal? E a gente ia dançar da mesma forma, as 

mesmas perguntas. Onde a gente ia dançar? Onde nós íamos nos colocar? Nós, digo, o grupo 

que tava, né, das crianças que - que iam dançar. Onde é que elas iam ficar? Quais seriam as 

marcações delas? Então, a gente dialogava muito, porque teve alguns momentos, por 

exemplo, eu lembro bem da - da primeira experiência dessa articulação aí que foi a que 

definiu o - o encaminhamento das outras, foi a primeira cena, que eu apresentei mais ou 

menos a minha ideia de deslocamento, de movimentação, de localização das crianças no 

espaço do palco. E eu conhecia as falas, porque todo mundo tinha o texto em mãos pra ter as 

letras das canções, pra ter as falar, né, saber - saber como é que tá sendo contada a história. E 

a gente definiu assim, “Ah, então vamos fazer o seguinte, os personagens começam dançando 

junto nessa primeira cena. E aí, quando tiver tal parte da coreografia, tal momento onde se - se 

abre um espaço e as crianças estão no chão, ficam em pé só os personagens que vão falar, né, 

só o - as crianças que vão falar como personagens.” E as outras crianças, que a coreografia 

não acabou ainda, estão lá, mas a - a gente articulou dessa maneira.  

 

Entrevistadora: Como acontecia a integração entre as diversas linguagens artísticas - foi bem 

respondida, né - na preparação do musical? 

 

Professora D: É acho que... Assim, se você quiser saber algum detalhe específico pode 

perguntar. Mas assim, acho que - acho que eu falei bastante disso. Fui uma coisa mais - mais 

rica realmente, assim da - do processo todo é exatamente isso.  

 

Entrevistadora: Você acredita que a vivência com as outras linguagens artísticas trouxe 

algum benefício para a sua área e para o musical como um todo?  

 

Professora D: Demais. Trouxe, trouxe muito. Acho que a gente saiu enriquecidas, as três, é... 

de ter convivido, né, esse tempo todo, assim, ali, uma convivência artística e didática, 

pedagógica ali com as crianças. Mas também didática, assim, no sentido entre nós três, sem 

ter que haver um planejamento coletivo de “Ah, como é que nós vamos fazer o encontro dessa 

semana? Vai ter primeiro momento/segundo momento? Vai ter trabalho em separado? Vai ter 

trabalho coletivo? Como é que a gente vai encaminhar tal cena? Ah, como é que vai encadear 
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agora o final daquela cena no começo da outra cena? Por onde que encadeia? Quem é que faz 

a - o link?” Às vezes é a dança que - que tá fazendo, às vezes é a - é a própria - é o próprio 

texto, né, então, às vezes é a música que chama. Assim, eu saí muito enriquecida. Gostei 

muito da experiência, é, tô participando de novo, né, esse ano de um processo bem, é, 

semelhante lá no mesmo projeto. E acho que trouxe aprendizado demais.  

 

Entrevistadora: No processo de construção do musical foram utilizados jogos/aprendizagem 

lúdica? 

 

Professora D: Sim, sim.  

 

Entrevistadora: Como você trabalhou a fala e a palavra? 

 

Professora D: Ah, na – na – na parte da dança, assim, nas coreografias, né, naquilo que as 

crianças dançavam, eu não fiz uso no sentido ali da - da palavra como um elemento-parte da 

coreografia. Então não tinha uma – uma – uma coreografia que as crianças falavam 

propriamente. Que elas cantavam, sim. Porque em muitos momentos elas dançaram cantando 

a – a – a canção junto com - com os - as outras crianças que estavam nos - nos outros grupos. 

É, eu usei a palavra... aí você perguntou é a palavra e...?  

 

Entrevistadora: A palavra e a fala. 

 

Professora D: E a fala em geral, tá.  Eu usei a palavra, por exemplo, como um recurso 

pedagógico ali no - nos laboratórios, né. Por exemplo, lá, quando eu falei que eu... aquela 

experiência como o tema do brinquedo, da brincadeira, teve uma das atividades dessa - desse 

laboratório que foi - foi isso. Eu - eu disse que ia falar uma palavra e que, é, eles estavam a 

caminhar pela sala, tinha uma - uma musiquinha de fundo, assim, tocando e eles caminhando 

livremente pelo espaço. E eu fui dando orientação, né, da - aumentando um pouco a 

velocidade depois diminuindo e tal e que quando eu falasse uma palavra eles iam fazer um 

movimento, o primeiro movimento que - que viesse no corpo a partir daquela palavra que eles 

escutaram. Essa foi um - um recurso pedagógico de um jogo corporal que eu propus lá, por 

exemplo. Tem uma coisa que acho que é legal falar também. Que foi que - sobre esse assunto 

da palavra, é, que eu não quis fazer. Eu discuti isso com a professora de teatro também e foi 

muito bom. porque a gente pensou a mesma coisa. Assim, é, antes de conversar, casualmente, 

a gente pensou a mesma coisa. Quando a gente se encontrou: “Oh quero falar com você sobre 

a cena 1. Como é que a gente vai fazer isso, isso e aquilo?” Aí ela disse: “Ah eu também 

pensei nisso, porque eu também pensei a mesma coisa.” Porque foi - foi o seguinte: eu não 

queria, por exemplo, é, fazer a mímica da música, montar um trabalho de dança que fosse o 

gestual daquilo que a canção tava dizendo. A mímica da música quer dizer a mímica da letra, 

na verdade, né, da canção. É, tinha uma canção que falava assim: “O velhinho e a velhinha - 

nhá.” Eu não queria fazer uma caricatura de dois velhinhos, né, de um casal de velhinhos. 

Tinha - tinha, é, esses personagens idosos aí. Eu não queria fazer uma caricatura de velhinhos 

e - e as crianças assumindo uma gestualidade, é, que eu atribuiria no meu imaginário ou eles 

atribuiriam no imaginário deles a pessoas de idade, mais velhas e fazer com que isso virasse 

gestual coreográfico. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fa – fa – é, porque senão eu ia 

fazer a cena, né, e a cena - a cena era uma - era uma outra coisa. A cena que eu digo era fazer 

a cena, é, dramática ali, a cena de teatro. É, eu não queria fazer isso, então, é,  eu – eu – uma – 

um dos primeiros cuidados e também das primeiras intenções que eu me coloquei nesse 

trabalho foi essa, assim: “Olha, a minha intenção não é fazer uma coisa literal de gestual de 
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acordo com aquilo que a letra tá dizendo.” Eventualmente, tem elemento corporal que casa 

com coisa da letra? Tem, mas isso ia ser uma eventualidade e não o tom da coreografia.  

 

Entrevistadora: Sobre essa expressão corporal da palavra, você acha que não combinaria 

com ou projeto? Ou se combinaria, seria uma coisa viável dentro do projeto essa expressão?  

 

Professora D: Essa que eu disse que é mais literal? 

 

Entrevistadora: É – é. 

 

Professora D: É, eu acho que não – não – achei que assim, é, seria um - um empobrecimento, 

né. Quando eu conversei isso com a professora do teatro ela disse que pensou na mesma linha, 

porque se eu, é, por exemplo, na canção que eu - que falava do - do brincar, da brincadeira, 

tal, tinham vários movimentos que vieram ali do que crianças trouxeram em re - em relação a 

interpretação delas, experiência delas com brinquedos e brincadeiras. Agora, quando vem 

uma canção que fala de dois personagens e que um fala “Ai que dor aqui.” O outro fala “Ai 

que dor ali.” “Ai meu velho, não sei que tem”. “Ai minha velha, não sei que tem”. Né, a – a – 

a canção tem uma letra que já conta uma historinha dentro ali da - do contexto do musical. É, 

eu achei que isso empobreceria o trabalho, né. Quem ia fazer a – a – a cena ali de falas a 

respeito ali de velhice, inclusive, porque o tema do musical era a o tempo. Aí dentro desse 

grande tema tinha a questão da relação dos - dos avós com os netos, é, os pais e filhos, o 

tempo que a pessoa vive, então a morte também tava presente, o tempo da - das coisas do 

planeta, o cuidado que a gente tem que ter porque o nosso tempo de vida depende disso daí. 

Então a - eu achei que - que empobreceria se caminhasse por um lado muito literal, né, de 

querer dançar literalmente aquilo que tá sendo falado. Inclusive dentro dum - de um ponto de 

vista particular meu, teria que tomar muito cuidado pra não virar uma caricatura ali de... 

Nesse caso que eu dei o exemplo da canção dos velhinhos, é, de caricatura de velhinhos, de 

um velho, de uma velha, de um casal de velhos que tem a - a história toda pra contar e que tá 

ali contando a história toda pros netos e tal. Eu achei que tinha que ir um pouco além disso.  

 

Entrevistadora: Como foram selecionadas as crianças que participaram do musical 

Guimarães ‘en’ Canto? 

 

Professora D: Não teve uma seleção né, porque foram todas as crianças do Projeto Revoada. 

Que eu me lembre não teve nenhuma criança que de... Assim, vamos dizer, a partir de que 

começaram os - começou o trabalho, e começaram os ensaios que eram encontros, né aulas-

ensaios, encontros-ensaios, encontros/ensaios assim já montando e ensaiando ao mesmo 

tempo, que eu me lembro não teve nenhuma criança que saiu, que escolheu “ah, não, eu não 

vou fazer”, vamos dizer assim, alguma criança que não tivesse aderido à proposta ou família 

que tivesse dito “Não, disso minha - meu filho, né, nosso filho não vai participar”. Que eu me 

lembre não teve não disso. Todas as crianças participaram.  

 

Entrevistadora: Você conhece Carl Orff?  

 

Professora D: Como? 

 

Entrevistadora: Orff, Carl Orff. 

 

Professora D: Só de referência musical. Só de uma única.  
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Entrevistadora: Qual? 

 

Professora D: Ah... (a professora canta a melodia de um trecho de O Fortuna - Carmina 

Burana) 

 

Entrevistadora: Carmina Burana. 

 

Professora D: É dele, né? 

 

Entrevistadora: É. 

 

Professora D: Então, só Carmina Burana. 

 

Entrevistadora: E o que que você lembra de Carmina Burana? 

 

Professora D: Particularmente essa parte da melodia, que óh, eu me arrepio. Eu adoro essa, 

essa melodia, adoro, adoro. Embora eu sei que tem uma - às vezes uma - uma história, né, em 

cima dela e tal, eu não conheço direito e tal, mas...  

 

Entrevistadora: Você acredita ter usado a proposta de Carl Orff ou partes da sua proposta na 

sua produção? 

 

Professora D: Não sei, porque eu não conheço. Eu não sabia, tô sabendo agora. 

 

Entrevistadora: Você vê alguma relação entre o que foi produzido e a própria Carmina 

Burana dele? 

 

Professora D: Não, porque eu - eu nunca assisti. Existe a ópera, não existe? 

 

Entrevistadora: Aham. 

 

Professora D: Mas eu só tenho lembrança e eu tenho em CD lá, é – é – eu acho que trechos, 

tá. E então, eu não sei que história que conta.  

 

Entrevistadora: Como foram criadas as coreografias? O que inspirou? É, se - se vieram 

passos de ouras danças, de algum gênero específico de dança...  

 

Professora D: Ah tá, uhum. Bom, eu tenho... Eu, corporalmente, tenho uma memória 

bastante grande das experiências que eu tive na vida, né, desde criança até adulta, até me 

encontrar no flamenco que daí eu, é, passei a trabalhar especificamente, a fazer e a trabalhar, 

logo em seguida, só com o flamenco. Mas eu fiz, tive chance e oportunidade de fazer outros 

tipos de dança e praticar outras atividades, como capoeira, como, é, outras lutas. Então, eu 

trago em mim uma memória corporal de gestualidades diferentes. E aí, é, ali no encontro, né, 

nessa convivência pedagógica corporal com as crianças, é, a gente acaba conhecendo o que 

eles têm já de vivência, de experiência e eles trazem. Então certamente, é, tem múltiplos 

elementos ali, né, de - daquilo que eu conheço, daquilo que eles conheciam. Mas assim, ma - 

eu acho que até o principal que eu destacaria não são propriamente assim movimento do, 

vamos dizer assim, da capoeira, movimento do flamenco, movimento do jazz, da dança 

moderna. Acho que mais, em primeiro lugar, a intenção do movimento e daí sim, aí, é, 

surgiam sim, é, elementos típicos aí de estilos. Dependia da intenção. Então uma intenção de 
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um movimento mais brusco, mais cortado ou então mais fluido. É, eu trabalhava muito com 

sons com eles, assim é... Quando eu queria por exemplo, um - a gente trabalhava um giro ou 

um movimento de alguma parte do corpo que era mui - mais rápida, com velocidade e com 

algum determinado efeito de corte, de parada brusca, eu dizia, eu fazia o movimento e dizia 

assim: “Ó, o corpo nessa hora tem que fazer assim, ó: fff, sss.” Aí quando era um giro mais 

lento, mais fluido, mais contínuo, eu dizia assim “Ó, essa hora o corpo tem que fazer assim, ó: 

rueeeeeeeeu.” Então eu também usava esse - esse tipo de coisa que eu aprendi, eu – eu, na 

minha história aí de ter sido aluna de dança de várias pessoas, eu - eu passei por isso como - 

como estudante, como aluna. Então pas – ‘N’ elementos estiveram presentes alí.  

 

Entrevistadora: É... tenta resumir pra mim o que que inspirou as coreografias. 

 

Professora D: Ah, a história que o musical tava contando, fundamentalmente, é a - o fato de 

que eu tava trabalhando ali com um grupo de crianças, coletivo de crianças, 15 crianças ou 16 

ou às vezes 14, né. Acaba dando ali um, às vezes uma diferencinha, por conta de alguma, é, 

uma pequena flutuação, às vezes, por conta de alguma criança que de repente sai no meio do 

processo, sai do trabalho porque tem alguma outra demanda, compromisso, sei lá, é, mas o 

fato de trabalhar com um determinado número de crianças. É um numero, é – é, razoável, né, 

15, por exemplo, que é média ali. É... Como é que é mesmo? 

 

Entrevistadora: O que que inspirou as coreografias? 

 

Professora D: Isso, inspiração, né. Faz com que a gente tenha uma inspiração muito 

particular, diferente de você trabalhar com duas ou três, por exemplo, bem diferente. Ah, o 

fato de - de ter um espaço e daí, você tá construindo cenas, então tem uma coisa acontecendo 

e sendo contada por meio da voz e de personagens caracterizados, e tem uma canção, tem 

uma trilha pra isso tudo que tá sendo contado. E isso tudo vai ser dançado também de alguma 

forma com ou sem a participação daqueles personagens. Às vezes com, às vezes sem, né. A 

dança e o teatro estiveram muito, é – é, articulados aí. Então foi isso, eu acho a primeira 

inspiração foi a história que tava sendo contada e num segundo lugar muito próximo ali, como 

um elemento mais técnico, mais operacional, o fato de estar - de trabalhar com 15 crianças, o 

fato de trabalhar ali em articulação com outras coisas acontecendo. 

 

Entrevistadora: Que tipo de movimento foi utilizado na dança?  

 

Professora D: Que tipo de movimento? Isso dependia da intenção, do momento daquilo que a 

gente tava querendo dizer naquela hora. Por exemplo, teve momentos lá que a gente fez 

construção de figuras com o corpo que eram expressamente uma figura que tava sendo 

cantada. Por exemplo, tinha uma canção lá que era sobre os livros, o conhecimento e, 

especificamente, o conhecimento que tá nos livros, né. Dizia, a - a canção tinha uma letra bem 

lúdica assim que falava, né: “O livro é um parque de diversões. O livro...” Enfim, fazia uma - 

uma imagem bem positiva, bem colorida e bem lúdica dos livros. E a gente construiu, é, 

figuras com o corpo que era a figura de um livro. Então eram 3 livros, né. Cada livro eram 1, 

2 crianças e também leitores. Então os leitores iam pra frente das crianças que faziam a figura 

do livro com o corpo, abriam a página do livro e liam e depois trocavam de livro. Uma 

chamava a outra, mostrava. É sem – sem – sem, bom, sem texto. Chamava e eles trocavam de 

- de lugar pra lerem, é, os livros diferentes que tavam ali, que eram três. Então a – o – os 

braços abertos e fechados eram, foi o que a gente montou como o livro fechado ou o livro 

aberto. E eram duas - duas crianças então uma ajoelhada, outra atrás dela em pé. Então as 

duas com os braços estendidos pra frente na altura do ombro, tava lá a pág - o livro fechado. 
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Quando abria, quando vinha uma outra criança, pegava ali na - na mão e fazia o gesto de abrir 

os braços das crianças que tavam com os braços fechados, ela tava claramente abrindo a 

página do livro ou abrindo o livro em si, né, apontando, lendo e tal. Ah, e outros momentos 

que não foi, como eu falei, essa coisa literal. Essa coisa literal compareceu, ela teve presente, 

como eu disse, em alguns momentos que eu achei que cabia e que não ia interferir no sentido 

de a gente fazer a interpretação da cena, entrar no - no terreno do teatro de uma forma 

inadequada, inclusive não caracterizando a dança. E em outros momentos não foi, é, tão 

literal, foi mais a sonoridade, é... Teve uma canção, por exemplo, que não teve coreografia, 

porque eu achei que não cabia, que foi a canção “Trem-bala”. Achei que não cabia naquele 

momento e - e que cabia, sim, as crianças todas concentradas no canto, na melodia e naquilo 

que tinha sido contado pelos personagens uns pouco antes da - da canção ser cantada.  

 

Entrevistadora: Orff fala de movimentos elementares. Você tem alguma definição disso na 

cabeça? Ou você quer que eu falo o que que ele define mais ou menos? 

 

Professora D: Você vai me perguntar alguma coisa sobre isso em relação ao musical? 

 

Entrevistadora: Se foi utilizada essa ideia de movimentos elementares. 

 

Professora D: Queria que você falasse, porque não sei. Eu não conheço nadinha da 

concepção dele. 

 

Entrevistadora: Tem relatos das aulas dele em que as crianças marchavam, caminhavam, 

pulavam, é... Ele fala que são movimentos - movimentos básicos que fazem parte da rotina da 

criança. Você - você deve compreender isso até melhor do que eu.  

 

Professora D: Não é que assim, ó, tem - eu não sei - aí pode ser até falta de conhecimento 

meu. Eu não sei se o Laban bebeu nessa fonte aí do - do Orff, mas o Laban também tem, é, 

um esquema nesse sentido, assim, também de trabalhar com certos movimentos de - de 

balançar rolar e esticar, rolar e aí os planos, como eu falei, médio, alto, baixo e aí as direções. 

É, então, sim, teve presença, sim, dessa que a gen - daquilo que a gente pode chamar de ges - 

movimentos elementares, como... Essa é a nomenclatura dele né?! Conceito. Inclusive porque, 

é, isso é muito interessante, porque, é, muitas vezes, partindo de um movimento elementar, 

daí você consegue sugerir acréscimos a esse movimento elementar. As crianças tão lá fazendo 

um movimento, por exemplo, de balançar, é, o corpo ou de balançar especificamente um 

segmento, vai, de balançar o braço e aí você consegue ir aos poucos solicitando que agora seja 

pra frente e que agora vá até em cima da cabeça e que daí ele balance de volta e vai de novo 

até em cima da cabeça e que agora em vez de ser na vertical ele balance diferente, que seja na 

horizontal. É, e você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando estímulos, né, tentando, 

provocando aquele movimento elementar pra ele ir aos poucos, é... se, se mostrando, assim. 

Mostrar as possibilidades e as potencialidades pra, pras crianças e daí até pra você de repente, 

pra chegar num final de repente e pedir assim: “Olha, então agora escolhe. Escolha um, um 

desses movimentos que você fez, desses todos aí que você experimentou, escolhe um que 

você mais gostou de fazer. Que aí faz esse movimento. E daí agora faz duas vezes seguidas.” 

Pra tentar ver, né, que os efeitos... e tentar é, é trazer justamente uma parte mais autoral e que 

se... mais orgânica, porque a criança que tá criando, é ela que tá experimentando, é ela que tá 

elaborando. Então, assim, espera-se que seja mais orgânico pra ela. 

 

Entrevistadora: Aí falou desse movimento elementar no processo, né. 
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Professora D: Isso. 

 

Entrevistadora: E no resultado final, no, na coreografia pronta, você vê esses movimentos 

presentes? 

 

Professora D: Sim, sim. Porque como eu te falei na outra pergunta, tem momentos lá da, de 

coreografia que foram autorais, que eles construíram é... em pequenos grupos ou é... 

individualmente. Momento que cada um podia fazer um, um movimento, por exemplo, ou 

uma pose, né, uma parada, um corte em alguma posição ou um movimento que resultasse, que 

acabasse, tivesse começo e fim, que resultasse em alguma posição. E aí ia ter uma parada, 

vamos dizer assim. Tem esses momentos presentes lá.  

 

Entrevistadora: Fale sobre os aspectos positivos e negativos da experiência de construção 

desse musical.  

 

Professora D: Ah, positivos foram muitos assim. Pra mim o fato de trabalhar com criança é... 

foi extremamente desafiador. Eu não tinha é... muita experiência com isso, não. Eu trabalhei 

com criança dando aula de dança no comecinho da minha vida profissional, eu era muito-

muito-muito jovem, praticamente adolescente, assim. E, e depois como no flamenco a gente 

tem uma tendência mais aí da, de adolescente pra, pra cima, no sentido de, de idade, é, 

adolescentes e jovens e adultos, eu nunca mais me aprox... tinha me aproximado desse 

universo. Então foi muito é, é, enriquecedor nesse sentido, muito positivo. Me desafiou a ir 

atrás de estratégias pedagógicas, de pensar de uma outra forma, não só no sentido de uma 

preparação previa, mas também de elaborar aquilo que aconteceu na aula. Depois de fazer o 

encontro, a aula é... de produzir alguma coisa, é... voltar pra casa e elaborar aquilo que 

aconteceu. Na época eu tinha uma estagiária trabalhando junto. Isso foi muito positivo 

também, porque ela era aluna da licenciatura em Dança. Então a gente discutia o que tinha 

acontecido e programava “Bom, por onde que nós vamos então, por que caminho pedagógico 

que nós vamos então no próximo encontro pra continuar a coreografia, pra continuar a cena, 

pra finalizar a cena, pra finalizar a coreografia, pra sair desse momento que tá, enfim, a...” O 

diálogo com o teatro e com a música foi assim uma coisa muito especial, porque isso eu já 

vivencio a muito tempo no flamenco. No flamenco é assim, a dança e a música têm uma 

relação muito orgânica. Não dá pra fazer... Por exemplo, é muito difícil trabalhar com, com 

CD, com música mecânica no flamenco. É praticamente impossível. As pessoas fazem porque 

não têm recurso, porque não têm músico, às vezes, muitas vezes disponível em muitos 

lugares. Aqui em Goiânia, por exemplo, não tem. Porque, assim, ó, eu falo “Fazer flamenco 

com CD é que nem fazer roda de capoeira com CD.” É uma coisa que, assim, desorganiza. É, 

é mais que desorganiza até, descaracteriza, porque os instrumentos ali fazem parte da coisa, 

uma parte muito importante. Não são acessórios né. É, então e o que tem de flamenco em CD 

não é pra dan... pra coreografar, é pra ouvir. E a gente faz tudo junto. Então eu já tenho essa 

vivência, de ser coisa que me dá muito prazer. Eu adoro música, eu tenho facilidade e, e, e, 

assim, prazer mesmo em trabalhar com músicos. E tinha sido dirigida uma vez só por um 

diretor de teatro, né, numa, num espetáculo de dança de flamenco, mas que não tinha texto, 

não tinha fala, é... mas tinha uma história, contava uma história. E então já tinha tido esse 

primeiro contato, tinha gostado muito. E aí esse diálogo com o teatro e com a música foi, 

assim, maravilhoso. Isso foi... eu tinha uma expectativa. Foi além das minhas expectativas, 

assim, a ponto até de eu desejar também “Ah, quando que é o próximo?” E aí tá sendo esse 

ano agora, tá sendo a segunda experiência. E de negativo eu não identifico nada. Nenhum 

aspecto negativo. É... a gente teve que fazer algum esforço ali que talvez no momento ali do 

contexto, né, tenha exigido além da conta do que a gente tava imaginado, né. Por exemplo, 
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ensaios extras, é... sair com as crianças. Porque depois que estreia o musical, a proposta é que 

o musical saia e vá frequentar, comparecer em outros lugares, principalmente escolas 

públicas. E a gente foi. E eu tinha um pouco de medo di - disso aí, de chegar nos lugares, e 

assim: “Puxa que espaço que vai ter lá? Como é que vai ser o piso? Como é que vai ser o 

tamanho? Como é...” Foi uma experiência maravilhosa, muito boa, assim. Foi, foi o normal, 

assim, teve lugar que era maior, teve lugar que era menor. Teve lugar que o piso era mais liso, 

outro que era menos liso. Foi excelente assim, foi... A interação das crianças, outro aspecto 

muito positivo, é, que daí já é da fase subsequente ao processo de produção do musical. Que é 

isso que eu tô falando, as apresentações. A interação das crianças do musical, que faziam 

parte do projeto com as crianças das escolas pra quem eles foram apresentar. Então as 

perguntas e as crianças respondendo e tal. Muito bacana, muito positivo. Acho que pra gente 

que participou como professora e pras crianças que, que participaram ali como alunos e 

integrantes do processo.  

 

Entrevistadora: Você falou sobre, no flamenco você participou uma vez narrando a história, 

vocês dançavam narrando a história. 

 

Professora D: A gente contava uma história, mas não tinha texto, não tinha fala. 

 

Entrevistadora: No Revoada aconteceu isso da coreografia contar a história? 

 

Professora D: Sim, mas não daquela forma literal, como eu tava mencionando. Na, na minha, 

no meu ponto de vista, eu procurei trazer elementos da história e das canções pras 

coreografias, é, as vezes trazer, né, em movimentações que eu mesma propunha pras crianças 

e às vezes solicitavas às crianças algum tipo de movimento, alguma construção de uma 

sequência de movimentos, né, por exemplo, em cima de duas frase da, da, dois versos da, da 

canção, por exemplo, ou três ou quatro. Em alguns elementos tinha, como eu disse, figuras 

especificamente é, é, da letra da canção e da, e daquilo que, que o texto falava. Então o texto 

falou sobre um, uma determinada fala, uma determinada parte lá, o personagem falava sobre o 

conhecimento, sobre os livros e aí a, a canção era uma canção que falava especificamente dos 

livros e aí a gente, entre outras coisas, fez essa figura que eu narrei antes, dos livros. 

 

Entrevistadora: Quer falar mais alguma coisa? 

 

Professora D: Não. Acho que eu falei bastante, mais até do que devia. 
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ANEXO A – Roteiro do musical Guimarães ‘en’ Canto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIMARÃES ‘EN’ CANTO  
(Texto baseado nos personagens Dito e Miguilim, da obra Campo Geral, de Guimarães Rosa) 

Professora M 
Professor L 
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CENA 1 
 

MÚSICA – A 

DANÇA – B 

TEATRO – C 

 
Tereza  –Cansei! 

João – Já? 

Matilde – Ah, não, vamos brincar mais 

 
Tereza – Agora cansei. De verdade! 

Professora M Arranjo: Professora M e Sara Santos 
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Matilde – Só mais um pouquinho, Tereza... (INSTRUMENTAL – OS VELHINHOS) 

João – Ouviram?Vovô Miguel e Vovó Inácia vêm vindo aí... 

 

 

CENA 2 
MÚSICA – C 

DANÇA – A 

TEATRO - B 

 

Arranjo: Professora M e Sara Santos 
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Vovó Inácia – Tão caçoando da gente, meu velho... 

Vovô Miguel –Caçoando, nada minha velha... Eles tão é brincando, fazendo a gente de 

brincadeira... Parece que não conhece criança...Precisa ser mais “capaz com todos horários 

das pessoas”... 

João –Que é isso, meu vô? Ser “capaz com todos os horários das pessoas”? 

Vovó Inácia – Isso é coisa do Dito... 

Matilde –Dito? 

João – Quem é Dito, vô? 

Vovô Miguel – Meu saudoso irmão... 

Matilde – Saudoso de saudade forte, vô?  

Vovô Miguel – Muito forte... 

João – De chorar? 

Vovô Miguel – Não. Tanta saudade que nem dá pra chorar. Fica sufocado...  

Vovó Inácia – Tereza... 

Tereza –Oi, vovó... 

Vovó Inácia – ainda não ouvi sua voz... 

Matilde – Tereza, vô Miguel tem um irmão... 

Vovó Inácia – Tinha, ele já morreu e faz muuuito tempo... 

Vovô Miguel –Não, Inácia, ainda tenho. Irmão, pai, mãe, até amigo, a gente não perde. É 

sempre com a gente.  

Tereza – Mesmo quando morre assim, há muuuito tempo? 

Vovô Miguel –Mesmo. Quem morre despede-se de si mesmo, mas fica o tempo todo na 

gente. O tempo todo... 
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(INSTRUMENTAL – TREM BALA) 
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CENA 3 
MÚSICA – B 

DANÇA – C 

TEATRO – A 

 

Vovó Inácia – Tereza, tô te achando triste... 

Tereza –Tô não, vó. É que tô me lembrando do sonho que tive essa noite. Sonhei que lutava 

com gigantes... 

Todos –Gigantes? 

Tereza – É. Um monte deles. E não adiantava vencer um, que logo aparecia outro. 

Vovô Miguel – Conta esse sonho pra gente. 

Tereza –O primeiro gigante era um grande planeta todo poluído e a arma dele era o lixo que 

tentava me atacar. 

João e Matilde – Nossa! Como você se defendeu? 

Tereza –Cantei.  

João e Matilde – Cantou? Como assim? 

Tereza – Não sei. Eu queria chamar todos os meus amigos moradores do Planeta Terra, e foi 

cantando que deu certo. 
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(INSTRUMENTAL – PLANETA TERRA) 

 

CENA 4 
 

MÚSICA – A 

DANÇA – B 

Professora M Arranjo: Professora M e Sara Santos 
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TEATRO – C 

 

Vovô Miguel – Mundão d’água nesse planeta Terra, né? Que saudade que eu tinha de 

conhecer o mar... 

João e Matilde – Saudade de conhecer? 

João – Você quer dizer vontade, né, vô? 

Vovô Miguel – Não, era saudade sem conhecer. 

Matilde – Como assim, vô? 

Vovô Miguel – Eu falava pro Dito: “Dito, eu às vezes tenho uma saudade de uma coisa que 

eu não sei o que é...” 

João – O que ele respondia? 

Vovô Miguel – Pra eu não ficar olhando pra tristeza... Só descobri que a saudade era do mar 

quando mãe disse que o mar era uma “espécie duma lagoa enorme, um mundo d´água sem 

fim” 

Matilde - E quando você viu o mar, vô? 

Vovô Miguel – Quando saí do Mutum 

Vovó Inácia – Mutum é o lugar da infância do seu avô com o irmão dele, o Dito 

Vovô Miguel – É, um mundinho assim sem muita cor... 

Tereza – Cor? O segundo gigante era uma borracha enorme que ameaçava apagar as cores do 

mundo. Mais uma vez, eu cantei pra acabar com ela. 
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Adriana Rocha 

e Professora M 
da obra “Uma cor, duas cores, todas elas” de Lalau 

Arranjo: Professora M e Sara Santos 
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João – Conta mais desse lugar, vô, do Mutum. 

Vovô Miguel – Era no sertão, João, lá do meu Gerais... 

Vovó Inácia – Das Minas Gerais 

Vovô Miguel – Lugar com muito passarinho, cachorro, mas muito pobre, “que nem aguinha 

em fundo de canoa”. Quando o dia abaixava a cabeça morre-não-morre o sol, “a noite, de 

si, recebia mais, formava escurão feito”.    o lumeio era só de vagalume. 

Matilde –E as pessoas de lá, vô? 

Vovô Miguel - Lembro de mãe que falava que o lumêio dos vagalumes “é um acenado de 

amor”. Lembro de pai, que tinha “osso no coração”.  

Tereza – O vô falou do pai e da mãe dele e me fez lembrar do outro gigante. Era uma casa de 

areia bem grande que ia desmanchando e destruindo as famílias por causa da falta de tempo 

dos pais. 

Matilde – E você cantou de novo? 

Tereza – Cantei. 
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(INSTRUMENTAL – INVESTE SEU TEMPO EM MIM) 

 

 

CENA 5 
MÚSICA – C 

DANÇA – A 

TEATRO – B 

 

Vovô Miguel – No Mutum também era assim, “nunca que ninguém tinha tempo, quase que 

nenhum, de trabalhar era que todos careciam”. 

Elza Almeida e Professora M 
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João e Matilde – E o Dito, vô? 

Vovô Miguel – Ah, o Dito “sabia o sério, pensava ligeiro as coisas”. Ele “falava com cada 

pessoa como se ela fosse uma, diferente; mas que gostava de todas, como se todas fossem 

iguais”.  

Vovó Inácia – Seu vô fala que pro Dito, a gente é assim: “O ruim tem raiva do bom e do 

ruim. O bom tem pena do ruim e do bom”. 

Vovô Miguel - Ele era bom! E sabia de tudo! Sei não, acho que nasceu já sabendo de tudo. 

Como um livro em forma de pessoa.  

Tereza – Livro? O último gigante era um livro trancado com cadeado. Ele disse que se eu 

perdesse a luta, jogaria a chave fora e todo o conhecimento do mundo ia sumir. 

João e Matilde – Ainda bem que você cantou de novo... 
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(INSTRUMENTAL – CAIXA MÁGICA DE SURPRESAS) 

Não roda, apenas as crianças da dança que são personagens trocam de lugar com os do 

teatro que deixam de ser personagens  
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CENA 6 
MÚSICA – B 

DANÇA – C 

TEATRO – A 

 

João – Mas Tereza, sua arma era só cantar? 

Tereza– É o que eu sei fazer. 

Vovô Miguel – E tem arma mais poderosa que essa? 

Matilde – Não sei, não, vô, tem? 

Vovô Miguel – Tem a morte. Aprendi isso quando o Dito morreu. Fiquei com todas as 

lágrimas nos olhos. “Todos os dias depois que vieram eram tempo de doer”. Passei a vida 

procurando “assim como algum sinal do Dito morto ainda vivo, ou do Dito vivo mesmo no 

Dito morto”. 

Matilde – É por isso que o vô tem essa saudade forte. Tão forte que chega a sufocar. É 

saudade do irmão dele. 

Vovô Miguel – Acho que não é saudade do Dito, não. É saudade do tempo de menino, de ser 

criança, assim como vocês são hoje.  

Criança parece que nasce na sexta-feira, enfia o pé no sábado e se joga no domingo. Tudo é 

festa! 

Ar de criança é alegria. Põe alegria nas venta, joga pro corpo todo e sai pulando. O Dito dizia 

que o certo era a gente estar brabo de alegre por dentro, mesmo com tudo de ruim que 

acontecesse. Alegre nas profundas. Podia? 

Vovó Inácia – E o que é alegria, meu véio? 

Vovô Miguel – É a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa 

nenhuma. 

Matilde – É mesmo! 

João – É isso mesmo! 

Tereza – Mas, e os gigantes, vô? 

Vovô Miguel – Os gigantes você enfrenta cantando. Como você fez no sonho, faça acordada. 

Canta! Canta largo! 

 
 

CRIANÇA 1 Feito lumêio de vagalume em aceno de amor 

CRIANÇA 2Feito criança num arco-íris repleto de cor  

Professora M e Sara Santos 
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CRIANÇA 1 Celebra a vida, cuida do seu lugar, cuida do seu planeta 

CRIANÇA 2 Mas não se esqueça da morte - quem parte, despede-se de si mesmo, mas 

permanece grudado na gente 

CRIANÇA 1Feito o Dito que foi e ficou no Miguilim 

CRIANÇA 2 Feito minha infância que vai, mas vai deixar o canto 

TODOSFeito Guimarães que foi e ficou nas letras 
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ANEXO B – Arranjos do musical Guimarães ‘en’ Canto 
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