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Resumen: Se produjo una gran explosión, que inicia la creación del universo. El planeta Tierra 
ha pasado por varias transformaciones naturales que han modificado sus paisajes. Vamos a 
recrear este mito de que está presente en muchas culturas del mundo. Crearemos también, a 
través de ejercicios de escucha sonido, coreografía, expresión corporal, la explotación y 
ordenación de tonos (BARBA 2013), ritmos métricas (CIAVATTA 2009) y el canto colectivo, un 
pasaje de tiempo, moviéndose entre paisajes sonido primordial de la naturaleza, el principio 
de la vida y las primeras manifestaciones musicales de la humanidad (recriación). Este es el 
resultado de investigaciones sistemáticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
música relacionada con otras formas de arte y otros campos del conocimiento. Al elegir un 
tema, una red de acciones se realice.El arte como intemediario entra la construcción del 
propio conocimiento del arte y otras áreas del conocimiento. Este enfoque puede ser descrita 
de diferentes maneras, tales como música descriptiva (SCHAFER 2011), o utilizando el 
concepto de Gestalt como Koellreutter ha operado (ZAGONEL, CHIAMULERA 1987). De todos 
modos, el proyecto tiene como objetivo proporcionar una ruta básica para ocurren 
posibilidades creativas. Por lo tanto, alienta la participación constante de los agentes de las 
ideas, el desarrollo de materiales preciosos para el proceso de aprendizaje y la oportunidad de 
darse cuenta de la interrelación entre los profesores, los estudiantes y los entornos de 
aprendizaje. El objetivo de socializar esta muestra pedagógica es hablar de este enfoque. Dado 
que los proyectos pueden ser adaptados a las necesidades específicas, tales como la duración 
de las actividades, los recursos materiales, el contexto social o necesidades curriculares incluso 
institucionales, sirviendo de inspiración para otros proyectos creativos. 

 
Palabra clave: Ecología Sonora. Composición Musical. Paisaje Sonoro.Interdisciplinario. 
Educación Artística. 

 

 
Introdução 

 

Esta mostra pedagógica é resultado de investigações dos processos de ensino 

e aprendizagem de música relacionados com outras modalidades de arte e outras 

áreas do conhecimento. Os exercícios desenvolvidos e apresentados aqui, são frutos 

de pesquisa acadêmica quando bolsista de iniciação à docência e como aluno da 

graduaçãonas cadeiras8 de elaboração de projeto de pesquisa e prática em conjunto 

na educação musical, entre outros encontros com a educação musical.  

A possibilidade de professores e educandos estarem inseridos em projetos 

                                                 
8
 Ou comumente chamadas de disciplinas. 

mailto:brunomusicologia@gmail.com


43 
 

criativos, incentiva a renovação constante das ideias de seus agentes, desenvolvendo 

materiais preciosos para o processo de aprendizagem e a oportunidade de realizar a 

inter-relação entre professores, educandos e ambientes de ensino.  

O estudo aplicado dasPaisagens Sonoras9, a exploração de timbres de objetos 

e instrumentos musicais variados, os jogos de atenção e de improvisação, os exercícios 

rítmicos  e os exercícios que se relacionam com as diferentes artes, dão sustentação 

para as práticas que compreendem a escuta sonora, a execução musical, a criação e 

experimentação de música, a improvisação artística e ainterpretação dos temas 

através de imagens, desenho criativo, criação de texto e da dança espontânea, entre 

outras possibilidades. A partir da escolha de um tema, uma teia de ações acontece, 

tendo a arte como intermediadora da construção do conhecimento relacionado a arte 

mesma ea outras áreas do conhecimento. Isto pode ser adaptado às necessidades de 

cada projeto, como em questões de duração das atividades, recursos materiais e 

contexto de interação, ou ainda, às necessidades curricularesinstitucionais.  

 

Hipótese ou Tema 

 
Quando o big bang10 aconteceu, uma dança cósmica se iniciou. Planetas giram 

e emitem o som de sua vibração. A dança e a música nascem juntas. 

não é só a Bíblia que explica a criação pelo som. Muitos povos 
antigos, e ainda hoje, algumas sociedades orais cultivam mitos que 
têm explicações bastante semelhantes a respeito da origem do 
mundo. (FONTERRADA 2004). 

Se o mundo foi ou não criado pelo som, se tudo era um enorme vazio escuro 

ou colorido não podemos comprovar, porém o fato de trazer esse tema à aula, gera, 

por si só, momentos de pensamento reflexivo, inspirações criativas e muito diálogo. 

Partindo da explosão11 e de uma leitura corporal e sonora da mesma, 

podemos imaginar o que se segue. Anos e anos onde as manifestações naturais, 

                                                 
9
 Do original SoundScape, neologismo criado pelo educador musical Murray Schafer (2011). 

10
 A grande explosão, que teria, segundo alguns cientistas, dado origem a criação do universo. 

11
Áudio gravado por Augusto Antunes André, no estúdio Vibra Som, em Porto Alegre, Brasil, fez parte da 

apresentação do trabalho intitulado ‘Surge a Vida’ realizado para a cadeira de prática em conjunto na educação 
musical, do curso de licenciatura em música. https://www.youtube.com/watch?v=I0umozZsC5w acessado em 03 
julho 2015. 
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possivelmente, segundo hipóteses,aconteceram com muita força. E quais seriam as 

paisagens sonoras do mundo nesses momentos? 

Podemos imaginar que logo após a explosão, os fragmentos que formaram os 

planetas estivessem incandescentes e continuaram assim, explodindo, derretendo até 

que, em uma etapa seguinte, a terra pode ter sido movimentada por muita água, em 

forma de tempestade. Os rios se formaram, se formou o mar. As rochas esfriaram... 

quantas eras geladas poderia a terra ter passado? De que forma eu imagino e/ou de 

que forma as outras pessoas imaginam essas situações? 

E depois disso? Como se deu o processo de surgimento da vida animal e 

vegetal? Como teriam se formado as primeiras tribos humanas e as primeiras 

civilizações? Como se comunicavam? Como se vestiam, se pintavam? Confeccionavam 

utensílios para caça e colheita? 

Absolutamente tudo pode ser um ponto de leitura, onde de alguma maneira 

podemos criar, ou recriar atmosferas. 

 
Cronograma da mostra pedagógica 
 

O Cronograma a ser realizado na presente mostra pedagógica corresponde a 

seguinte sequência de atividades: 

 Aquecimento corporal e vocal. 

Escuta Sonora e Movimentos Corporais. 

Apreciação do áudio:a grande explosão. 

Criação de pequena coreografia para representar a grande explosão e o 

movimento dos planetas, ou seja, a dança dos planetas e a emissão vocal de seus sons. 

 Exercício de circulação de Timbres (percussão corporal e/ou instrumentos) 

com tempo assimétrico. 

 Exercícios de tempos métricos: polirritmia ¾ sobre 4/4. 

 Canto coletivo. 

 Revisão e encerramento. 
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Musicalização, Movimento e Composição 
 
Explicarei passo a passo o planejamento de ações propostos para esta mostra 

pedagógica. 

Iniciamos aquecendo todas as articulações do nosso corpo. Começando do 

tornozelo, passando pelos joelhos, quadris, pulsos, ombros e pescoço. Essa atividade é 

muito importante quando se trabalha com o corpo em ação, mas também, quando 

iremos tocar um instrumento, pois o aquecimento é fundamental para que evitemos 

lesões de esforço repetitivo. 

Uma música calma e relaxante será colocada no ambiente. Com isso, o 

trabalho de escuta sonora se inicia junto do aquecimento. 

Como teremos um tempo reduzido, já aqueceremos nossas vozes junto do 

aquecimento corporal. Começaremos por respirar profundamente algumas vezes, 

soltando o ar em forma de ‘s’, ‘x’ e ‘f’. Em seguida, faremos movimentos de lábio 

somente com o ar e com emissão vocal. Depois, esse movimento de vibração passa 

para a língua em um ‘r’ mudo e depois com emissão de voz.  

As vogais. Sugerimos em começar com notas médias grave, relativas à sua 

própria extensão vocal. De modo com que nossa voz esteja relaxada, entoemos vogais 

u, ô, a, ê, i. Uma vez aquecidos a troca entre as vogais nos mostrará diferenças na 

emissão das notas fundamentais. 

Completando nosso aquecimento corporal e vocal, realizaremos um exercício 

de emissão de harmônicos, com a voz, conhecido como Canto Harmônico (BULDRINI 

2009). Basicamente é a emissão das vogais. As tonalidades exploradas e os 

movimentos do rosto e de outros músculos acrescentaou transforma os sons. 

Basicamente é a entoação de vogais e a partir de movimentações de língua, lábios, 

laringe, face, entre outros músculos. É possível ressaltar notas agudas da séria 

harmônica relativas a nota fundamental, bem como alterar os timbres emitidos por 

uma mesma nota. 

Pronto, o corpo e a voz estão aquecidos. Neste momento iremos apreciar o 

áudio da explosão. Em seguida a sugestão é:o grupo se reúne no meio da sala.Quando 

a explosão for acionada, cada um salta e em seguia inicia-se um movimento de 

rotação, de giro corporal e emissão de vogais. Cada um pode realizar seus movimentos 
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de forma solitária ou então jogando com os demais colegas. O resultado é uma 

coreografia espontânea coletiva. 

Uma forte tempestade será anuncia, os raios e trovões descem dos céus até a 

terra. Neste momento, será solicitado que façamos sons que imitem a chuva com 

palmas, sons vocais, com nossos pés...  

Aos poucos a chuva vai diminuindo de intensidade.  

Todos vamos nos transformando em sementes. Partindo do chão, ou de 

algum ponto no espaço, buscaremos representar com o corpo, o movimento de 

nascimento de alguma planta. 

O passo seguinte é a realização de um jogo musical, de tempo assimétrico. O 

exercício consiste em realizar uma série sonora, onde cada integrante do grupo emite 

um som em um período de tempo elegido por este e em seguida o colega que está ao 

lado terá a vez, e assim, dispostos em um círculo, sucessivamente. 

Finalizando a atividade, retornaremos ao círculo, encerrando com o Canto dos 

Ancestrais12. 

Quiçá esta foi uma das primeiras formas de organizar sons, das primeiras 

sociedades primitivas que aqui viveram, com a voz e o corpo! 

 
Fundamentação e Considerações finais 

 

Este tipo de abordagem pode ser caracterizada de diferentes maneiras. 

Schafer (2011 p. 24-31) usa o termo música descritiva para caracterizar a improvisação 

musical em cima de imagens13. 

De outra forma, Koellreutter explorou o conceito deGestalt14“(...)pode ser 

definido como configuração (unidade estrutural ou, abreviado, estrutura) que pode ser 

percebido de imediato como um todo” (ZAGONEL & CHIAMULERA, 1987) ou pode ser 

caracterizado como Arte e Jogo, exploradas em (BRITO 2011 p. 65), na elaboração de 

Arte Jogo Fim de Feira. 

Esta atividade deriva de um modelo semiaberto de orientação, que tem o 

objetivo de aplicar e divulgar esse tipo de prática através do que pode ser descrito 

                                                 
12

 Música que me foi ensinada durante encontros de Dança Circular, sem autor conhecido. 
13

 Essas imagens podem ser figuras, fotografias ou simplesmente descritas em palavras. 
14

 Termo desenvolvido na área da psicologia, na Alemanha. 
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como um estudo de caso instrumental15.  

Sobre o processo criativo: 

O percurso criativo coloca os gestos em uma cadeia de relações 
formando uma rede de ações estreitamente ligadas, mas com 
interstícios ou interfaces entre tais ações. O ato criador apresenta-se 
então como parcialmente cognoscível, na medida que se sustenta na 
apreensão do visível e do invisível ao mesmo tempo num fenômeno 
sentido afetivamente. (MEIRA 2007, p. 105). 

Existe uma parte da criação que é técnica e desenvolvida com a prática, e 

outra, completamente invisível, que diz respeito as sensações, aos sentimentos e as 

tomadas de decisões criativas.  

Os exercícios de exploração de timbres com tempo assimétricos são 

ferramentasutilizadas em práticas com grupos de qualquer idade e diferentes 

contextos.Inserem o humano no contexto de perceber e ordenar os sons. 

Os exercícios rítmicos simétricos servem, por conseguinte, para a organização 

dos sons em um espaço definido, se aproximando da nossa atual música popular, mas 

também, ajuda a organizar o nosso corpo no tempo/espaço, de forma a trabalhar o 

corpo musicalmente: 

O Passo propõe então o movimento de simples execução que com o 
tempo irá equilibrar tensão e relaxamento permitindo um maior 
controle corporal. Apenas movimentos desta natureza permitirão 
àquele que se move com pouco consciência de seu movimento, que 
seu corpo, ao ser sentido e observado em movimento por ele 
mesmo, se torne uma fonte de conhecimento. O passo propõe o 
andar, até que ele não seja mais necessário. (CIAVATTA 2009 p 65). 

Em relação à prática do Canto Harmônico: 

O canto harmônico é o conjunto de técnicas vocais que permitem a 
percepção de sons harmônicos que fazem parte de uma nota chave. 
Para esclarecer esta definição, você deve especificar que o canto 
harmônico é um daqueles em que o elemento melódico presente na 
música é praticamente inexistente: exatamente o oposto do que 
acontece em nossa cultura musical ocidental; o elemento essencial 

                                                 
15

 Mais detalhes sobre o projeto de pesquisa pode ser consultado em 
http://www.abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/regional_sul/regional_sul/paper/view/544/77 
Ou pelo título: Estudo de caso instrumental: Planejando o estágio curricular de música em uma turma de artes 
visuais do ensino regular. 
 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/regional_sul/regional_sul/paper/view/544/77
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do presente é equilibrado pela riqueza de outros componentes, tais 
como o timbre, dinâmica, ritmo e micro-campo. Os harmônicos estão 
sempre presentes na saída de voz(...)(BULDRINI 2009). 

Seja para utilizar o Canto Harmônico como estética, como relaxamento ou 

apenas como aquecimento da vocal, o resultado desta prática possibilita um aumento 

significativo na emissão de harmônicos tanto na voz cantada quanto na voz falada. 

O objetivo geral desta publicação é dialogar e refletir e inspirar outros 

projetosde inter-relação entre áreas, possibilitando construções pedagógicas 

fundamentadas através de temas, tendo a arte como ferramenta de vivencia de 

conteúdos desenvolvidos coletivamente.Consulte também, nos Artigos publicados 

nesse anal, Música Inter-relacionada: Educação Musical e as Multiartes, inscrito em 

Mesas Temáticas para propostas e debates. 
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