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Terceiro movimento – Cantata 
5 - Octeto – a palavra representada 

 

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada 



TERCEIRO MOVIMENTO – CANTATA

Ciranda da vida que gira e faz girar a roda 

da vida que gira... (Martinho da Vila)
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5 
OCTETO – A PALAVRA REPRESENTADA

Entrevistas e entrevistados

Como parte da pesquisa, foram realizadas entrevistas com pro-

fissionais da música e da Educação Musical que se dedicam ou 

dedicaram à prática criativa em seu trabalho. Com elas, tem-se o 

intuito de criar bases para a análise dos questionários respondidos 

pela comunidade de educadores musicais brasileiros, e perceber 

o quanto as informações colhidas na rede de educadores musicais 

alinham-se ou não à opinião desses mestres, cujo trabalho se ca-

racteriza pelo uso desses procedimentos criativos na educação, em 

diferentes contextos. Essas entrevistas foram realizadas por esta 

pesquisadora, com o auxílio dos professores Consiglia Latorre 

(UFC), Juliano Gentile (CCPSP) e Thiago Xavier (IA/Unesp). 

Consiglia Latorre entrevistou Luiz Botelho (UFC) e Conra-

do Silva (docente aposentado da UnB). As entrevistas com Chefa 

Alonso e Ildefonso Rodríguez, improvisadores espanhóis, foram 

feitas por Juliano Gentile e pela pesquisadora, durante a viagem à 

Espanha, as mesmas que Juliano apresentou em programa da Rádio 

Tatu, em agosto de 2013. 

As entrevistas com Rafael dos Santos e Shinobu Saito foram fei-

tas com a colaboração de Thiago Xavier; a de Teca Alencar de Brito 
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136  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

foi realizada com a colaboração da professora Consiglia, que, por 

sua vez, também foi entrevistada pela pesquisadora.

Têm-se, então, oito entrevistados, que trabalham ou trabalha-

ram com criação/improvisação musical. Sabe-se que a lista pode-

ria ser maior, mas se acredita que os depoimentos colhidos sejam 

suficientes para demonstrar a importância das práticas criativas e 

da improvisação na Educação Musical e de como estas vêm sendo 

conduzidas por músicos importantes, nos cenários do Brasil e da 

Espanha. Constam, portanto, deste trabalho, entrevistas com Chefa 

Alonso, Conrado Silva, Consiglia Latorre, Ildefonso Rodríguez, Luiz 

Botelho, Rafael dos Santos, Shinobu Saito e Teca Alencar de Brito.

Os dois músicos espanhóis entrevistados, Chefa Alonso e Ilde-

fonso Rodríguez, dedicam-se, ambos, às Técnicas de Improvisação 

Livre e têm contato com a questão da educação, ela por conduzir 

um trabalho dirigido a alunos com deficiência mental, e ele, por 

lecionar em uma escola municipal de sua cidade.

Breve resumo da vida e dos interesses dos 
entrevistados

Chefa Alonso, nascida na Galícia e residente em Madri, é sa-

xofonista, percussionista, pesquisadora e uma das coordenadoras 

do Festival Hurta Cordel, em Madri. Esteve várias vezes no Brasil 

e, em 2011 e 2012, trabalhou com alunos de graduação e pós-gra-

duação do Instituto de Artes da Unesp, a última vez com suporte 

da Fapesp. 

Conrado Silva, falecido em 2014, era uruguaio, radicado no 

Brasil há muitos anos. Ele conta, em sua entrevista, que, ainda 

criança e já estudando música, tomou contato, pela Rádio de Mon-

tevidéu, com os primeiros exemplos de música concreta, de Pierre 

Schaeffer, então divulgados pela Rádio Difusão Francesa. E, na-

quele momento, tomou a decisão de ser compositor. A partir daí, 

após intensos estudos, dedicou-se à divulgação da música contem-

porânea e, ao mesmo tempo, a lecionar, com ênfase no desenvolvi-
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CIRANDA DE SONS  137

mento de processos criativos. Foi um dos responsáveis pela criação 

das Oficinas Básicas de Música na UnB, no final dos anos 1960, 

enveredando, com intensidade, pelo caminho da criação. 

Consiglia Latorre fez Faculdade de Artes no Mackenzie, em 

São Paulo, estudou com Koellreutter e fez parte do grupo de impro-

visação de Conrado Silva. Cantou, também, com Lutero Rodrigues 

quando teve os primeiros contatos com partituras contemporâneas, 

que a encantaram. Consiglia lecionou canto popular na Unicamp 

e, mais tarde, foi para Fortaleza, onde leciona na Universidade Fe-

deral do Ceará. Hoje, dirige grupos multidisciplinares compostos 

por alunos de diversos cursos, a partir de procedimentos ligados às 

Oficinas de Criação. Doutorou-se sob orientação de Luiz Botelho. 

Ildefonso Rodríguez é saxofonista, clarinetista e poeta. Há 

muitos anos leciona na Escola Municipal de Música de León, Espa-

nha, onde vive, e costuma ministrar a seus alunos uma Oficina de 

Música Improvisada.  

Luiz Botelho é docente da Universidade Federal do Ceará, re-

side em Fortaleza e pertenceu, como Conrado, ao grupo de músicos 

que iniciou o trabalho com Oficinas de Música na Universidade de 

Brasília, a princípio como aluno e, mais tarde, como profissional. 

Dessa experiência, foi capaz de construir um modelo adequado 

a alunos das escolas públicas de Brasília que, mais tarde, levou a 

vários estados do Nordeste. 

Shinobu Saito é professora do Método Suzuki e sua represen-

tante no Brasil; tem um estúdio de ensino de instrumentos de corda 

em Campinas. Seus alunos têm aulas individuais de instrumento e 

participam de grupos instrumentais e da Orquestra. Seu trabalho 

é um dos mais interessantes em termos de ensino de cordas para 

crianças de que se tem conhecimento no Brasil. 

Rafael dos Santos é docente do Instituto de Artes da Unicamp 

e trabalha com Improvisação Idiomática, ligada à música popular 

brasileira e ao jazz. Ele iniciou seus estudos com música clássica, 

mas logo se interessou pelo campo da música popular e, assim, es-

pecializou-se em práticas criativas; leciona, hoje, na Universidade, 

dirigindo trabalhos de improvisação ao piano com seus alunos. 
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138  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Teca Alencar de Brito é nome de relevância nacional em ter-

mos de Educação Musical e há muitos anos trabalha com criati-

vidade em suas classes de crianças e jovens, na Teca Oficina de 

Música, em São Paulo. Sua proposta educativa está firmemente 

estabelecida nas práticas interpretativas. Segundo ela própria nos 

informa, desde que começou a trabalhar, sempre lidou com im-

provisação, sonorização de histórias e jogos musicais. É docente da 

Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP.

A palavra dos entrevistados

Pelo fato de estar estreitamente relacionada a esta pesquisa, 

parte da qual ocorreu em Madri, em janeiro de 2013, a primeira 

palavra aqui apresentada é a de Chefa Alonso. Os entrevistadores 

foram: a pesquisadora e Juliano Gentile. 

Sou fundamentalmente improvisadora, também compositora de 

música escrita, toco sax soprano e percussão, e tenho diferentes pro-

jetos de improvisação, um deles, por exemplo, dirigido a pessoas com 

deficiência; mas tenho distintas atividades, e a improvisação livre é 

a protagonista.

Nessas poucas palavras, Chefa Alonso já demonstra sua relação 

com a Música, a Improvisação Livre e a Educação, por meio de um 

projeto com pessoas com deficiência. 

Esse é um dos projetos que emocionalmente mais me tocam, mais 

me afetam, diz ela.

Em termos musicais, Chefa está totalmente aderida ao processo 

da improvisação, que divulga em vários países, com grupos de mú-

sicos que atuam com ela, ou sozinha, tocando ou ministrando aulas, 

seminários e conduzindo concertos de alunos. Ela esteve duas vezes 

no Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, em 2011, com apoio 

da Fundunesp, e em 2012, com suporte da Fapesp.
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CIRANDA DE SONS  139

O conceito de criatividade ou improvisação

Para Chefa Alonso, a Improvisação Livre é espaço de liberdade 

e comunicação: 

Eu creio que a improvisação é a forma mais livre e, portanto, a 

mais honesta de comunicar-se com as pessoas, quer dizer, de expressar 

um pouco como se sente.

E continua: 

Por que faço? Eu acho que faço porque preciso. Também acho que 

é, digamos, um destino natural de qualquer pessoa curiosa, que não 

se conforma com o que lhe dizem sobre como devem ser as coisas, que 

sempre deve ir mais além e expressar-se um pouco mais diretamente, 

não através de algo acadêmico, de clichês, de fórmulas. 

Para ela, na improvisação, 

sempre há uma busca; nunca se termina, é sempre uma busca de 

como fazer as coisas, de como ir mais além, de como comunicar-se 

melhor.

Embora cada um dos entrevistados tenha seu próprio caminho 

no terreno da improvisação e da criação, é importante observar a 

existência de elos, influências mútuas, o que é interessante, pois 

esse modelo se caracteriza pelo formato em rede, em que os mem-

bros trocam influências e se alimentam mutuamente, embora cada 

um deles siga seu próprio caminho.

Rafael dos Santos e, até certo ponto, Consiglia Latorre – quando 

lidam com música popular – desenvolvem um trabalho de Impro-

visação Idiomática, isto é, aderido a estilos, em que essa prática se 

alicerça nos fundamentos de cada um deles. Na música popular e 

no jazz, o idioma é, principalmente, tonal ou modal e essa condição 
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140  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

delimita o campo no qual se dá a improvisação. Nesse contexto, é 

muito importante o domínio desse alicerce, que sustenta as práti-

cas improvisatórias. Em contraste, os seguidores da Improvisação 

Livre, embora muitos deles tenham, também, provindo da prática 

do jazz, procuram “esquecer” essa influência e se concentrar no 

fluxo sonoro decorrente muito mais de uma atitude de liberdade 

e espontaneidade do que de adesão a determinado estilo. O que 

os move é a procura pelos recursos e sonoridades do instrumento. 

Veja-se o que diz Ildefonso Rodríguez a esse respeito: 

Meu sonho é encontrar músicos de diferentes culturas, cada qual 

com seu instrumento [...] e começar a tocar e saber deixar de lado sua 

memória musical para deixar chegar só no timbre, ou no fraseado, 

ou simplesmente para comunicar-se com outros músicos, tocando, 

uma improvisação aberta. [O músico] tem de esquecer e aprender 

continuamente, aprender a tocar junto esquecendo, pois não se pode 

tocar tudo o que sabe.

Esse é um conceito interessante, pois, na verdade, se é preciso 

esquecer o que a experiência formou no músico anteriormente, é 

porque essa formação foi importante, a ponto de estabelecer in-

fluências e gerar modelos, que precisam, em algum momento, “ser 

esquecidos”. Se essas influências e modelos não estiverem lá, isto 

é, se não precisarem ser esquecidos, o músico não será capaz de 

desenvolver plenamente sua habilidade improvisatória, não terá 

domínio sobre o instrumento e sobre si mesmo, seu corpo, seus 

dedos, sua respiração. Para dominar as técnicas e a habilidade de 

improvisação, foi preciso um intenso trabalho de domínio corporal, 

instrumental e musical; no estado livre da improvisação, é preciso 

esquecer tudo isso para, só então, fazer surgir a música. 

Essa explicação de Ildefonso contrasta com a opinião de Rafael 

dos Santos, para quem, sem a consciência a respeito dos materiais 

musicais e estilísticos presentes, isto é, sem o domínio do idioma, 

não é possível ao aluno aprender a improvisar. Diz ele: 
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Para isso, é preciso ter um certo domínio dos elementos constituti-

vos da linguagem – da música popular – que tem o seu fundamento na 

música tradicional – são os acordes, as escalas, melodia, ornamenta-

ção melódica, ritmo – todos esses elementos.

E logo a seguir, reitera:

Nós temos aqui [na Unicamp] um programa do curso popular, já 

há alguns anos, que é um programa mínimo que eles têm que cumprir, 

que são cinco itens: 

. uma peça de jazz

.  uma de música popular brasileira, que pode ser bossa nova 

ou samba

. uma de livre escolha

. uma do repertório tradicional

.  e uma outra, em que é tudo livre para eles. Ele pode escolher e 

fazer o arranjo do jeito que quiser, em que vai canalizar tudo 

o que aprende.

Junto a isso, temos um conteúdo programático que prevê, justa-

mente, as escalas, os arpejos – a parte técnica – conhecimento de har-

monia, improvisação. Eu trabalho esse repertório com eles, lidando 

com esses conceitos. Funciona.

Nesse sentido, a metodologia utilizada por Rafael afasta-se da 

de Ildefonso, porque enquanto para o último é preciso esquecer, 

para o primeiro, é necessário lembrar. 

Consiglia Latorre trabalha nas duas frentes: por um lado, como 

cantora e professora de canto popular e regência coral, trabalha 

com o reconhecimento e a lembrança – de repertório, entonações, 

colocações da voz, estilos; por outro, com sua experiência de Ofi-

cinas de Música que, inclusive, tem desenvolvido ultimamente em 

outros projetos, acerca-se da concepção da Improvisação Livre. 

Veja-se o que diz a respeito de seus alunos do curso de licenciatura 

na UFC:
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142  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

C. Desde o começo eu acho importante para eles a questão da 

exploração e do reconhecimento específico de voz, das possibilidades 

de voz e corpo que eles já trazem, que eles reconheçam isso.

M. Mas não têm consciência disso...

C. Quase nunca têm consciência. Então, assim, num primeiro 

momento, não existe uma resistência, existe um susto, porque eu per-

cebo que nesse curso as pessoas vêm com muita vontade. Essa questão 

de ser professor – é uma formação de professor, ali, não é? – então 

eles vêm com muita necessidade [...] de trabalhar com uma referên-

cia no sistema tonal, quase nunca no modal, quase nunca em outras 

possibilidades...

Consiglia fala, também, de suas experiências com criação musi-

cal livre, em que se inspira em Schafer e Chefa Alonso, com quem 

estudou em São Paulo, e também de sua experiência mais recente 

em Portugal: 

E a outra possibilidade, eu trabalhei com a Helena Rodrigues, 

que faz um laboratório de música para infância, num projeto que se 

chama Opus Tutti; eu trabalhei no segundo ano desse projeto, [...] com 

os educadores musicais. [...] Tinha um bailarino e atores que estavam 

lá para fazer várias vivências e, no final dessas vivências de duas 

semanas, eles tinham que construir uma peça pequena, em dupla ou 

individualmente, para levar às creches. 

Eu era responsável por trabalhar a voz, tinha uma bailarina que 

trabalhava corpo e a gente trabalhava junto. E aí então era absoluta-

mente trabalho com criação. [...]

É interessante notar como as múltiplas influências que Consi-

glia teve, tanto em seus primeiros tempos de atuação, com Conrado 

Silva e Koellreutter, quanto na vertente do canto popular e, mais 

recentemente, com Chefa Alonso e em sua estada em Portugal, se 

somam para definir seu trabalho nos cursos da UFC, em que reco-

nhece essas influências.
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Foi muito interessante de ver e é a mesma coisa que eu tenho feito 

aqui no Brasil nos meus cursos, que hoje estou explorando muito; den-

tro do Instituto de Artes, trabalho com projetos, com alunos de teatro, 

dança, música e cinema. [...] Como esse último grupo que se chama 

“Sonoridades Múltiplas”, a gente começou a explorar, depois que eu 

fiz o curso com a Chefa Alonso [...] voz, corpo, vários instrumentos e 

objetos sonoros; [...] Por exemplo, pegamos um poema do Manuel de 

Barros chamado “Vento”, e a gente começou a trabalhar, primeiro, a 

paisagem sonora, o que dizia o poema pra eles; depois essa paisagem 

sonora, efeitos sonoros e a palavra, [...] a desconstrução da palavra 

a partir dos poemas. Nisso o público ficava sentado no chão ou dei-

tado de olhos fechados; depois, a gente fazia uma roda e trabalhava 

improvisação com voz e pequenos instrumentos, que é o trabalho de 

composição e movimento que a Chefa trouxe e toda essa sonoridade que 

trouxe esse poema do vento e isso é legal porque meninos de cinema ou 

de teatro, que não têm nenhuma prática ou experiência de se trabalhar 

com os objetos sonoros; [pode-se ver] como eles vão interagindo, aten-

tos e presentes, do mesmo jeito que os alunos de licenciatura em música.

No momento em que atribui competência de atuação aos alunos 

de outras áreas tanto quanto aos músicos, Consiglia está defenden-

do um dos pressupostos da Improvisação Livre e entrando no ter-

reno da exploração e do esquecimento do formalmente aprendido.

Quem informa a respeito dessa técnica e seu histórico é Chefa 

Alonso: 

A Improvisação Livre nasceu nos anos 1960, mais ou menos, já 

tem 40 anos, fundamentalmente na Inglaterra e na Alemanha – mais 

na Inglaterra, Londres, mas também na Alemanha e Estados Unidos. 

Eu acho que é também a evolução natural de várias correntes que 

confluem. Uma, talvez a mais importante, é o free jazz, ou seja, a 

parte mais aberta e mais livre do jazz. Outra, com certeza, é a lin-

guagem contemporânea, a música contemporânea, e também todas 

as experiências de música eletrônica, música experimental, inclusive 

músicas populares que têm uma parte de improvisação.
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Seja como for, eu acho que o que mais caracteriza a Improvisação 

Livre – que eu acho que é mais que um gênero, é uma maneira de 

entender a música e entender a vida em geral – é que tem uma relação 

íntima com o mundo contemporâneo, digamos, com o instante, com a 

hora, por isso acho também que é a música mais fresca, ou pode ser a 

música mais fresca.

Aponta, também, a entrada tardia, na Espanha, da Improvisa-

ção Livre, em relação a outros países.

Bem, na Espanha, a improvisação chegou há uns vinte anos (sem-

pre com atraso em relação a outros países da Europa). Concretamente, 

eu acho que Madri é o lugar onde a cena está mais viva, também 

porque é uma cidade maior. Nós começamos precisamente convidando 

um músico alemão que é Peter Kowald, já falecido, a vir para a Espa-

nha quando começamos a montar essa associação, Musicalibre, que 

organiza o Festival Hurta Cordel. Nós o convidamos para trabalhar 

conosco. Foi a primeira pessoa que nos deu uma Oficina de Improvi-

sação Livre e também a primeira pessoa que conduziu a Orquestra 

Foco na primeira edição do Festival Hurta Cordel. Digamos que, na 

Espanha, pelo menos em Madri, o primeiro contato foi com um músico 

alemão, mas logo também algumas pessoas da Associação foram viver 

em Londres. Eu acho que em Londres está o maior número de bons 

improvisadores, por assim dizer, improvisadores da primeira geração, 

que tem uns 15 anos a mais que eu, por exemplo. Então, conseguimos 

manter um vínculo muito especial com os músicos de Londres por ter-

mos vivido lá e também por convidá-los a tocar aqui. Há uma espécie 

de intercâmbio e eu acho que é o que mais nos influenciou na Espanha.

[...]

De qualquer forma, as pessoas que mais têm trabalhado com 

Improvisação Livre somos nós, quer dizer, esta associação de músicos. 

É uma luta, porque é muito complicado. A Improvisação Livre existe 

por causa dos músicos, ou seja, os músicos é que têm de organizar as 
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CIRANDA DE SONS  145

coisas, porque é muito difícil que [músicos que estão] fora da impro-

visação se interessem por ela, a ponto de organizar algo. Sempre os 

músicos têm de estar por trás, sustentando toda a organização, os 

concertos...

Antes de isso ocorrer na Espanha, já apareciam as primeiras 

manifestações desse espírito criativo no Brasil, com as propostas de 

oficinas surgidas na Universidade de Brasília, como está relatado 

no próximo segmento. 

Experiência pioneira no Brasil – as ofi cinas de música

Conrado Silva e Luiz Botelho foram responsáveis pelas primei-

ras Oficinas de Música, realizadas na Universidade de Brasília, no 

final da década de 1960 e início de 1970, junto a outros docentes 

e alunos. Foi um trajeto peculiar, que atendia às condições que 

encontraram àquela época e, ao mesmo tempo, marcam a entrada 

dessa metodologia no país, coincidentemente ao movimento de 

Educação Musical ligado às práticas criativas que se fortalecia em 

vários países, liderado por compositores. Esse foi um importante 

capítulo na história da Educação Musical no Brasil.

Mas a experiência não começou exatamente lá: havia, no país, 

uma forte influência de Koellreutter, que “rompeu todos os pre-

conceitos; a sua presença marcava aonde ia e os cursos que ele fazia 

sempre preconizavam a inovação” (Conde, 1992 apud Fernan-

des, 1997). Na Bahia, Koellreutter e, depois dele, Ernst Widmer, 

conforme relata Alda Oliveira, em depoimento a Fernandes, foi 

considerado

[...] figura importantíssima no processo de origem das oficinas 

nesse estado, que iniciou o movimento de música contemporânea 

depois da criação do Departamento de Música da UFBA, em 1954, 

com a chegada de Koellreutter (década de 40) e de E. Widmer (em 

1964). (Oliveira apud Fernandes, 1997, p.70). 
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Havia, também, um movimento de Oficinas no Rio de Janeiro, 

no Conservatório Brasileiro de Música o no Instituto Villa-Lobos, 

com Reginaldo de Carvalho, Jorge Antunes e Emilio Terraza (Fer-

nandes, 1997). Estes últimos foram mais tarde para Brasília, onde 

as Oficinas de Música foram sistematizadas e oferecidas a seus 

alunos. Nesse grupo estava, também, Conrado Silva, que já traba-

lhara com criação musical com seus alunos em São Paulo antes de 

ir a Brasília; sua atitude refletia uma tendência já iniciada na Euro-

pa desde o final da década de 1950 e 1960, quando compositores 

passaram a se interessar pelo processo educativo e principiaram a 

desenvolver metodologias que permitissem a alunos de diferentes 

faixas etárias o acesso à atitude exploratória existente, via de regra, 

apenas entre compositores. Nomes como os de George Self, John 

Paynter na Inglaterra, Murray Schafer no Canadá, Boris Porena na 

Itália e Theophil Maier na Alemanha já começavam a se impor entre 

os educadores musicais, trazendo a estudantes de diferentes faixas 

etárias procedimentos ligados ao fazer criativo e à escuta ativa, até 

então restritos aos interessados em música contemporânea.

No Brasil, em termos de ensino público, esse movimento não 

chegava a exercer influência, a não ser em alguns estabelecimentos 

de nível superior ou escolas especializadas, como os já citados. Re-

lembre-se, também, a Reforma Educacional de 1971, que tirou da 

música o status de disciplina curricular e a colocou como atividade, 

ao lado de outras áreas artísticas, levando ao enfraquecimento das 

propostas de ensino de Música nas escolas, pois os professores es-

pecializados sentiam dificuldade de se adaptar ao novo modelo. 

Um pouco antes do início da proposta das Oficinas Básicas 

de Música, a Universidade de Brasília havia sido invadida pelos 

militares, gerando um clima de grande tensão. Em meio a isso, 

alguns nomes importantes da música resolveram investir numa 

proposta inovadora dentro da instituição. Informa Conrado que 

o curso que ministravam na UnB, àquela época, “era um curso 

aberto, um curso que não tinha pré-requisitos e atendia estudantes 

de várias formações”. As Oficinas de Música no Brasil foram pro-

fundamente estudadas por José Nunes Fernandes, que escreveu um 
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livro bastante elucidativo acerca desse movimento, que merece ser 

consultado (Fernandes, 1997).

As oficinas tinham como característica principal dirigir-se ao 

próprio público que acorria à universidade, o qual, segundo infor-

ma Conrado, provinha dos mais diferentes cursos; portanto, não 

eram músicos. Lembre-se da narrativa de Consiglia, que fala da 

mesma situação em Portugal, no “Projeto Opus Tutti” e na UFC, 

onde trabalha com alunos de diversas licenciaturas. 

Em seu depoimento, diz Conrado: 

A ideia, quando inventamos a Oficina Básica de Música, era, 

justamente, aproveitar essa falta de conhecimento de música para 

entrar diretamente [na prática] e fazer uma música que não estivesse 

ligada com o tradicional, com instrumentos e com a leitura de música, 

inclusive, tanto que a gente utilizava formas de escrever que não eram 

as tradicionais; os alunos inventavam junto conosco a forma de escre-

ver a música, a forma de passar para outros a informação musical que 

eles queriam obter. E foi muito interessante porque, dentro desse grupo 

de não músicos que participaram e que eram alunos das mais diversas 

áreas, de arquitetura, de teatro, de cinema, de direito, inclusive, se 

criou um grupo heterogêneo, mas muito interessante. Eles consegui-

ram pensar em conjunto ideias musicais e levar a cabo estas ideias 

musicais, fazendo música, sem entender que a música era harmonia, 

melodia e ritmo. A ideia era comunicar sonoramente ideias. Então, a 

gente utilizava qualquer material que pudesse gerar sons, começava 

com os sons do próprio corpo, sons da voz, da percussão que fazíamos 

no corpo, ampliava-se isso para os ruídos do entorno, os ruídos da sala 

de aula, e depois para os objetos sonoros que os alunos inventavam, 

desenvolviam, ou achavam. Ou seja, a ideia era sempre ligada à cria-

ção e à composição. E essa composição [era] desligada dos princípios 

da música tradicional. 

Tem-se, nesta descrição, não o esquecimento, como defende Il-

defonso – uma vez que o público-alvo nunca conhecera os princípios 

da linguagem musical para poder esquecê-los – e nem, tampouco, a 
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lembrança, mencionada por Rafael dos Santos – pelo mesmo mo-

tivo apontado. O que caracterizava a atividade era o gosto pela ex-

ploração, descoberta e escuta de objetos e ambientes sonoros, bem 

como pela nova atitude de ênfase ao pensamento criativo. 

Ao início das atividades das Oficinas de Música, Luiz Botelho 

ainda era aluno, mas, um pouco mais tarde, aplicou os mesmos 

princípios que desenvolvera na UnB no ensino médio, primeira-

mente em Brasília e, mais tarde, em Teresina e Fortaleza. A linha 

de trabalho descrita por Conrado foi a mesma adotada por ele, com 

a diferença que, por força de seu trabalho, ele conseguiu levar a 

experiência das oficinas para fora do contexto da universidade, 

atingindo a Fundação Educacional de Brasília, conforme conta: 

Em um desses acasos da vida, fui convidado para ser coordenador 

de Educação Musical na Fundação Educacional em Brasília; então, 

eu trabalhava com 80, 90 professores que faziam Educação Musical 

nas escolas, fazendo parte do ensino fundamental. E aí foi muito 

interessante, porque nós pudemos levar para a escola a experimenta-

ção. Então, num momento de muita dificuldade de financiamento, foi 

ótimo; nos permitiu explorar, por exemplo, a sucata, [...] material 

descartável, disponível, e a exploração que as crianças faziam da 

sucata era extraordinária. 

[...]

Então, se, por um lado, na universidade, podíamos experimentar 

dentro da academia de música as questões da exploração do som, 

colado com a parte eletrônica, junto com instrumentos e voz, Niko-

lau [Krokon] e [Emilio] Terraza com os instrumentos, teclados [...], 

depois, eu podia levar essa coisa para a escola fundamental e traba-

lhar com os professores essa atitude de experimentação, e fazer muita 

movimentação. Experiências extraordinárias de abertura para eles 

[...] esse pessoal que, na época, operava, de fato, com a escola e podia 

contaminar todo esse conjunto de professores com uma maneira dife-

rente de ver e de explorar a música. Eu sou muito grato a este momento 
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de Brasília por conta disso; o espaço da universidade e da Fundação 

Educacional, o conjunto das escolas e uma abertura dos professores. 

Me lembro só de uma pessoa, uma diretora de escola, que teve uma 

resistência maior a isso tudo, mas, no conjunto, [houve] uma postura 

de muita abertura, de poder experimentar. 

Essa experiência, tão bem descrita por Botelho, pode ser fonte 

de inspiração aos professores que atuam, hoje, na escola e se encon-

tram perdidos em relação a montar programas de música viáveis 

ao contexto escolar. Muitos dos atuais educadores musicais estão 

sensíveis a isso, mas muitos ainda não sabem bem o que fazer, após 

tantos anos de quase total ausência da Música na escola. 

Reitera-se, também, que essa postura é muito semelhante à 

de outros educadores musicais, como Paynter, Schafer e, aqui no 

Brasil, Koellreutter, que atribuem um papel decisivo ao desenvol-

vimento das práticas criativas para o desenvolvimento pessoal e 

musical das pessoas. E, também, às propostas de Chefa Alonso ao 

falar das oficinas de música que ministra, dirigidas a músicos e não 

músicos. É interessante saber o que ela pensa disso, visto que, na 

atualidade, essa é uma questão importantíssima, caso se queira aju-

dar a solucionar a atual problemática da volta da Música à escola: 

Dou muitas oficinas de improvisação com grupos de pessoas que 

não são só músicos, mas também bailarinos, poetas, gente de circo; 

penso que o mais importante é primeiro criar um clima de confiança e 

não de competição, isso é a primeira coisa. É voltar a ser como éramos 

quando começamos a brincar. Então, uma vez nesse ambiente, com um 

pouco de tranquilidade, as pessoas começam a mudar, todos os seus 

medos também começam a desaparecer.

Improvisação idiomática

A questão da improvisação ligada a um determinado estilo foi 

também objeto de discussão. Chefa Alonso aborda, também, essa 
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questão, destacando o flamenco, tradicional na Espanha, que, entre 

suas condutas, inclui a Improvisação Idiomática.

Eu acho que, claro, os gêneros musicais que têm uma tradição 

forte, como o flamenco, por exemplo, que inclui improvisação, não 

é Improvisação Livre, é uma improvisação muito condicionada pelo 

compasso, pelos tipos de ritmo. Isso também se passa com o jazz, pois 

as escolas de jazz têm sido mais rígidas e mais conservadoras em admi-

tir a Improvisação Livre. E isso mesmo [ocorre] com o jazz, um gênero 

musical que teve muita improvisação, mas também de um tipo muito 

ligado ao próprio gênero jazzístico. 

E expressa sua opinião sobre esse tipo de improvisação: 

Estão aí, digamos, as pessoas mais fechadas à entrada, de ver-

dade, da Improvisação Livre, que está aberta a qualquer coisa. Pode 

haver momentos de gênero, mas não tem por que estar sempre nele. Eu 

acho que é uma característica de todas as músicas populares que são 

fortes.

Entre os entrevistados, Rafael dos Santos talvez seja o mais 

firme defensor da Improvisação Idiomática: 

Bom, eu sou responsável, aqui, pelo curso de piano popular. 

Um dos objetivos da disciplina de piano popular que eu dou é justa-

mente desenvolver habilidades relacionadas com leitura de cifra, com 

arranjo, improvisação. São todos aspectos da atividade musical que 

envolvem criatividade. [...] O perfil dos alunos que entram em música 

popular é muito heterogêneo – vêm de diversas formações, de diversos 

repertórios. Então, o que eu procuro fazer com eles, primeiro, é reco-

nhecer quais são as preferências. Qual é o universo no qual eles come-

çaram a trabalhar. Alguns vêm do rock, outros já estudaram jazz em 

algum momento, outros começaram pelo erudito e depois começaram 

a fazer música pop. Tem gente que faz sertanejo, tem gente que toca 

em baile. Tem de tudo. Uma população bem diversificada. Eu uso essa 
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diversidade, essa particularidade de cada um, como porta de entrada 

para essa prática da criatividade, para desenvolver habilidades com 

arranjo e tudo mais.

Público-alvo

Rafael dos Santos, Consiglia Latorre, Teca Alencar de Brito, 

Luiz Botelho e Conrado Silva trabalham ou trabalharam com estu-

dantes universitários. Ildefonso trabalha em uma escola municipal 

de música. Embora não tenha especificado a faixa etária dos alunos 

em sua entrevista, ao que parece, é uma escola de nível médio, e não 

uma universidade. Chefa Alonso não leciona em estabelecimentos 

formais, embora se responsabilize por seminários de improvisação 

em vários lugares do mundo e, assim, tome contato com pessoas de 

diversas idades e diferentes formações; desenvolve, também, um 

projeto de improvisação com pessoas com deficiência.

Teca Alencar de Brito, além de seu trabalho na universidade, 

pesquisa o desenvolvimento musical de crianças, assim como Shi-

nobu Saito, em seu estúdio, que atende crianças desde os 2 anos e 

meio até jovens. Ambas são, no grupo de entrevistados, as únicas a 

dedicar-se à faixa etária infantil e juvenil.

O maior contraste encontrado entre as ideias de Teca e Shino-

bu está no trabalho proposto por cada uma. O da primeira está 

baseado na exploração espontânea do material sonoro pelas pró-

prias crianças, enquanto a segunda fundamenta-se no Método Su-

zuki, que adota, em sua proposta, os mesmos critérios que levam 

ao aprendizado da língua – antes de tudo, escuta e repetição, até se 

conseguir o domínio pleno do que está sendo ensinado/aprendido. 

Há, portanto, um aparente conflito, que se mostra nos conceitos 

de criação e repetição, de certa forma bastante semelhante ao que 

foi discutido anteriormente – a questão da lembrança, do esque-

cimento e do prazer da descoberta, bem como sua aderência aos 

tipos de Improvisação Idiomática e Livre. No terreno da Educação 

Musical infantil, há os professores que defendem a importância da 
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exploração do som e da música pela criança, e os que defendem a 

importância da formação de hábitos musicais, que só se instalam 

pela repetição de um determinado processo. Vejamos o que dizem 

as duas educadoras musicais: 

Para Shinobu, 

[...] a comunicação entre pai e professor é bastante intensa, e o traba-

lho com os pais; no início, é o pai que tem de vir e anotar tudo o que 

a gente pede para eles fazerem. E eles só precisam fazer o que a gente 

pediu para eles fazerem. Não têm que fazer mais nada, mas têm que 

fazer diariamente. 

M. É interessante falar sobre isso. Você traz dois pontos importan-

tes. Um é a questão da repetição – existe um tabu na nossa maneira 

de entender educação que não quer a repetição e dá ênfase à diversão 

e aos procedimentos criativos e acha que a repetição vai desestimular 

[o aluno]. Se você puder falar a respeito dessa questão da repetição...

S. Na minha opinião a repetição é a repetição, é o que vai resul-

tar em uma habilidade. Veja um bebê que começou a andar. Quantos 

passos dá um bebê no começo? Que bebê começa já correndo? Isso não 

acontece. O bebê dá um passo, cai. Talvez daí a duas semanas consiga 

dar dois passos sem cair. É uma coisa gradativa no processo. Mas 

quando eles têm 6, 7 anos, claro, eles correm, muito. Essa habilidade 

foi conquistada no decorrer do tempo, porque ele praticou. Então, a 

gente acha que a música funciona da mesma forma. Habilidade é uma 

coisa que se cria com a repetição.

Examine-se, agora, o que diz Teca, que enfatiza a importância 

de se dar espaço para o desenvolvimento da criação musical: 

[...] naquela época, a gente tinha muito pouco aluno abaixo de 6 anos. 

[...] Entravam no Conservatório [do Brooklyn] pra estudar outro 

instrumento, só que eles tinham aula de musicalização e, às vezes, 

eu sentia que lá era isso. Eles viviam dois mundos, não é? Na minha 

aula, tinha essa coisa: a criação, da gente fazer coisas juntos, cantar, 

enfim, um monte de coisas, arranjos e criar etc., mas a outra aula, de 

instrumento...
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M. Já era no padrão formal...

T. Muito mais, não é? Eles começavam e estudavam os seus livri-

nhos etc. E eu tinha esse desejo: primeiro isso, de fortalecer esse outro 

lado; eu queria que, na verdade, esse trabalho de grupo não fosse 

encarado como – que é o que defendo até hoje – [...] não queria que 

fosse encarado como um espaço “pré-requisito” para entrar no instru-

mento. [...] [Hoje] a todo mundo que vem, que quer colocar o filho 

na escola, eu falo: “Pra mim, musicalização não é pré-requisito pra 

entrar no instrumento. Pra mim, musicalização é um processo a longo 

prazo... de transformação, da complexidade do modo de pensar, fazer 

música e isso não tem hora pra acabar, o que vai mudar é o jeito como 

você está lidando com a questão”. 

Nessa concepção, a ênfase está na exploração de sonoridades, na 

descoberta que cada um faz em relação aos sons e à música, ao esta-

belecimento de regras pelo próprio grupo e pelo respeito ao estágio 

de desenvolvimento em que se encontra a criança. 

Na entrevista com Shinobu, provocou-se: 

M. Eles têm interesse, de repente, de inventar uma melodia para 

os outros tocarem?

S. Eles fazem isso muito. Teve um menino de 5 anos. Nós fazemos 

um movimento que se chama Retiro de Primavera; eles vão para o 

retiro e ficam sexta-feira à tarde, sábado e domingo; os pais não vão. 

Acho que [esse menino] tinha mais ou menos 7 anos, porque os pais não 

foram. E ele ligava para o pai a cobrar todos os dias. Então, ele falava 

assim para mim: “Shinobu, eu já sei tocar a chamada do telefone a 

cobrar, que é...” (e cantava a melodia) e aí ele mostrou para todo 

mundo. Então, ele dominou aquele ritmo e a altura das notas. 

Nesse exemplo, o aluno motivou-se para tirar a melodia de ou-

vido, brincou com ela e a mostrou para os amigos. Exatamente 

como nas aulas exploratórias de Teca...

Interessante notar que a descrição de Shinobu mostra, tam-

bém, uma professora apaixonada pelo que faz e que, muito embora 

Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   153Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   153 27/01/2016   16:02:0127/01/2016   16:02:01



154  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

contraste com Teca quanto à conduta de aula, também demonstra 

um profundo respeito pelo estágio no qual a criança se encontra, e 

orgulha-se ao constatar as descobertas que elas fazem ao brincar 

e explorar o seu instrumento. Por isso, inclina-se a pensar que, 

embora se tratem de metodologias diferentes, as posições das pro-

fessoras não são antagônicas, mas duas faces da mesma moeda: para 

aprender a língua, é preciso ouvir, estar no ambiente adequado em 

que essa língua é permanentemente exercitada, ouvida e explorada 

pela criança, até que, progressivamente, o domínio se instale. Uma 

vez instalado, a criança terá liberdade de construir novas relações, 

desenvolver o espírito crítico, brincar com as novas competências. 

No caso da metodologia desenvolvida por Teca, dão-se as mesmas 

coisas, mas elas não estão formalmente arrumadas linearmente pelo 

professor; ocorrem ao sabor do interesse manifestado pela criança 

ou pelo grupo. As respostas, então, não serão lineares, como no caso 

da descrição da Shinobu, mas ocorrerão a qualquer tempo, de acor-

do com o interesse, a maturidade e a motivação das crianças, num 

processo em rede. Do mesmo modo que foi descrito por Shinobu 

em relação a seu aluno, os alunos da Teca também desenvolverão 

a escuta, o trabalho em grupo, a atitude exploratória ao brincar e o 

espírito crítico. 

Pondera-se que ambos são caminhos possíveis e desejáveis e 

que o ponto ideal será o momento de encontro entre essas duas ten-

dências, em que as crianças que aprenderam a explorar livremente 

o material sonoro sejam capazes de estruturar essa experiência e 

deduzir – ou criar – suas regras de uso, enquanto aquelas que come-

çaram o seu trabalho educativo pelo domínio progressivo do instru-

mento e do material sonoro pela repetição intensa – que reproduz 

os critérios de aprendizado espontâneo da língua –, justamente por 

ter domínio pleno do instrumento utilizado, sejam capazes de criar 

espontaneamente ou, como lembra Ildefonso Rodríguez, de esque-

cer o aprendido para se aventurar livremente. 

Chefa Alonso, embora não trabalhe com crianças, tem uma 

grande preocupação em relação a elas e ao processo de Educação 

Musical. Veja-se sua resposta, ao lhe ser perguntado:
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M. E o que acha da improvisação no contexto da Educação 

Musical?

C. Eu acho que é muito fácil e muito natural quando se é criança. 

Eu acho que as crianças são improvisadores naturais. O problema com 

a educação é que isso é freado em um momento determinado. Quando 

são pequenas lhes é permitido improvisar, jogar, pintar, mas, uma vez 

que entram na escola, com 6, 7, 8 anos, são freadas; e as crianças vão 

perdendo a criatividade, a capacidade de se expressarem livremente; 

então, quando se tornam jovens ou adultos, algo que era natural e 

facilíssimo, como improvisar, realmente, custa muitíssimo. Isso é algo 

muito complicado, porque tem que tirar toda a educação, toda a rigi-

dez e todas as ordens que lhes foram impostas, e isso dá trabalho, não 

é fácil. 

Vê-se aqui, novamente, a questão do esquecimento. 

C. Eu, por exemplo, quando comecei a improvisar, pensava que 

não seria capaz, nunca. Parecia tão complicado (e eu tocava um 

instrumento, também estudei em conservatório), me parecia muito 

complicado, e é muito complicado, mas é muito complicado porque o 

fazem difícil. Deviam, simplesmente, deixar as crianças tal como são 

e seguir simplesmente estimulando essa curiosidade, essa criatividade 

natural que têm. Então, aí sim, seria fácil, seria facilíssimo para todo 

mundo, porque acredito que, sim, é algo que temos de forma inata – a 

criatividade – e improvisar é usar a criatividade, não mais que isso. 

Essa posição de Chefa Alonso coincide com a de Teca Alencar 

de Brito. Como no Brasil, o sistema educacional da Espanha, se-

gundo Chefa, é fechado e voltado para resultados.

C. O problema é que eu acho que na Espanha, e em muitos lugares, 

é que todo o contexto do colégio está dirigido a outro lado, está dirigido 

a resultados, a aprovar em exames, a fazer determinadas coisas. Ou 

seja, ou você trabalha a criatividade e se esquece disso ou, se realmente 

tem que dar resultados, se dedica a dar resultados e mata a criativi-
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dade. É importante, também, a atitude dos professores, mas eu acho 

que é um problema do sistema global da educação, que tem que mudar.

A seguir, aponta o que, em sua concepção, seria uma solução 

para reverter esse estado de coisas:

Eu acho que, para improvisar bem, é preciso que todas essas coisas 

sejam esquecidas, um pouco de todas essas coisas que colocaram nas 

nossas cabeças, mas eu não acredito que a Improvisação Livre proíba, 

por exemplo, que apareça melodia, ou que haja um momento com 

pulso; isso também está incluído na Improvisação Livre. Entretanto, 

isso aparece quando assim pede o contexto e não porque se deva tocar 

desse jeito. [...] tem de desaprender um pouco o que nos ensinaram.

Pelo que se pode ver, a questão esquecimento versus lembrança 

é central no estabelecimento de princípios das Improvisações Livre 

e Idiomática, a primeira propondo o esquecimento, e a segunda, a 

releitura de conceitos pertencentes a determinado estilo, na qual se 

refaz o existente, buscando por formas alternativas, em que muitos 

componentes de caráter subjetivo encontram espaço ao lado do 

desenvolvimento técnico-musical. 

O caráter grupal e político da improvisação

De modo geral, uma característica comum no trabalho de todos 

os entrevistados é que a prática criativa parece fluir mais em con-

textos grupais do que individuais, embora não se descarte a impro-

visação individual, principalmente entre aqueles que já dominam 

um instrumento musical ou a voz. Em Madri, após assistir à apre-

sentação dos participantes do seminário de práticas criativas, Chefa 

deu um depoimento acerca do trabalho desenvolvido durante o 

Festival Hurta Cordel: 

Como você comentava do primeiro exercício que realizou (Man-

darinas), eu acho que é muito importante essa ideia de grupo, fazer 
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grupos, em que haja química entre as pessoas para poderem trabalhar, 

porque uma coisa que há na Improvisação Livre é que, fundamen-

talmente, é coletiva, é algo em que se tem de contar com o outro. 

É muito importante poder se relacionar bem com o outro e eu creio que 

a implicação política seja total. Eu acho que a recusa que há, por parte 

dos acadêmicos, digamos, à Improvisação Livre, entre outras coisas, 

também tem a ver com isso, porque uma improvisação é como uma 

pequena sociedade totalmente livre, onde ninguém manda mais que o 

outro, não há hierarquia, não há competição; nos auto-organizamos 

porque ninguém diz “agora isso, agora aquilo”. Estamos colocando em 

prática coisas que podem ser muito perigosas ao poder, se, realmente, 

refletirmos sobre isso, não? Por isso, lhe digo que a Improvisação Livre 

não é só uma maneira de fazer música, mas um posicionamento vital 

e político, no que diz respeito a estar no mundo. Em que mundo você 

quer estar? Você quer estar em um mundo solidário, não quer estar em 

um mundo autoritário.

Com essas palavras, mostra seus ideais, os valores em que acre-

dita, e atribui à improvisação a característica de permitir, no seu 

exercício, essa prática democrática, em que ninguém manda em 

ninguém, mas todos, consensualmente, chegam a acordos musi-

cais, dos quais decorre a música improvisada. Vem à lembrança 

da pesquisadora a frase que define a proposta de Murray Schafer: 

“Não há mais professores. Apenas uma comunidade de aprendi-

zes” (Schafer, 1991, p.277). 

Quando lhe dão liberdade, parece que você quer comer tudo, e 

logo se dá conta de que “isto não, isto não”. Acho que na música e na 

improvisação se passa o mesmo. Quando se pode tocar de forma livre, 

se quer seguir tocando, mas quando se trabalha um pouco em grupo, 

se dá conta de que isso não tem sentido, porque é preciso dar espaço ao 

outro; a pessoa tem que se calar, e, portanto, o silêncio é tão impor-

tante ou mais importante que os sons que se vai produzindo. Não há 

sons significativos se não há silêncio.
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Aqui, também, é inevitável a aproximação entre as ideias de 

Chefa Alonso e Murray Schafer – a importância do silêncio. Mas 

não são apenas esses os elos entre as filosofias de trabalho dos dois. 

Nessa entrevista, destacam-se, além da adesão incondicional da 

musicista à prática da Improvisação Livre, o valor que dá a seu 

emprego na Educação Musical, não apenas por ser um veículo im-

portante de desenvolvimento da capacidade expressiva, mas, tam-

bém, pelo seu caráter comunitário extremamente democrático. Na 

verdade, para Chefa Alonso, tocar em grupos de improvisadores e 

facultar essa experiência a pessoas com deficiência é uma decisão 

política, em que cada um, de acordo com seus interesses, personali-

dades, facilidades e dificuldades, integra-se a um grupo e compar-

tilha desse fazer, em que ninguém manda em ninguém, mas todos 

tomam decisões conjuntamente. Outro aspecto importante é a não 

limitação do trabalho aos músicos, abrindo o fazer musical criativo 

a qualquer pessoa que queira dele se aproximar. Essa característica, 

entre as outras mencionadas, torna essa ideias muito interessantes 

para aplicação na educação básica, nestes tempos em que a música 

deve ser reintroduzida ao currículo escolar por força de Lei. 
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