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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema central o processo contínuo de formação humana e musical dos 
integrantes do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada (GMPACC) da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). O interesse por esse aspecto veio da minha própria 
experiência com atividades de percussão dentro da Universidade Federal do Ceará - UFC, em 
organizações não governamentais (ONGs) e em grupos de maracatus, na cidade de Fortaleza. 
Pude observar que a partir de 2006 houve um aumento significativo do surgimento de grupos 
percussivos voltados para atividades no período carnavalesco e também a grande procura de 
pessoas em participar destes agrupamentos na cidade. Na UFC, criou-se em 2008 um projeto 
de extensão do curso de licenciatura em música da UFC denominado pela sigla GMPACC, 
tendo a coordenação do Prof. Dr. Erwin Schrader e sob minha regência a partir de 2009. O 
grupo possui como proposta oferecer uma formação humana e musical através das práticas 
percussivas em contexto colaborativo, principalmente, para jovens das escolas públicas do 
bairro de Messejana. Desde o ano de 2009 até 2012, certifiquei que alguns integrantes fazem 
parte do projeto desde o início das atividades e vale reforçar que o grupo não é voltado apenas 
para atividades carnavalescas como se apresenta, normalmente, no cenário percussivo em 
Fortaleza. A partir dessa permanência dos ritmistas no grupo pude indagar sobre o que 
caracteriza e como acontece o processo contínuo de formação humana e musical dos 
integrantes permanentes no GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de Educação Musical no 
período dos anos de 2009 a 2012. Para realização desta pesquisa têm-se como suporte teórico 
autores como Ribeiro (1996) e Miranda (2009) sobre a temática dos contextos percussivos no 
Brasil; Prass (2004) e Schrader (2011), com pesquisas sobre percussão e educação musical; e 
Matos (2008) e Freire (1996), trazendo uma perspectiva sobre processos formativos e práticas 
colabortivas. A metodologia será de abordagem qualitativa e com o delineamento de estudo 
de caso. Os instrumentos de coleta dos dados serão o levantamento bibliográfico, acesso a 
documentos e aplicação de entrevistas, tendo como método de análise as fundamentações 
teóricas iluminando os dados levantados a partir das entrevistas. Assim, esta pesquisa teve por 
objetivo analisar o processo contínuo de formação humana e musical dos integrantes 
permanentes no GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de Educação Musical no período dos 
anos de 2009 a 2012, esperando contribuir para uma melhor compreensão do espaço 
formativo educacional através da percussão na UFC, os aspectos formativos na educação e o 
fazer musical criativo que a prática percussiva em contexto colaborativo poderá propiciar ao 
campo da Educação Musical. 
 
 
 
Palavras – chave: Educação Musical. Percussão. Processo de formação. 
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ABSTRACT 
 

This research has as its central theme the continuous process of the human and musical 
education of the members of “Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada 
(GMPACC)” {Academics of the Whitewashed House Percussion Music Group 
[AWHPMG]}. The interest in this aspect arose from my own experience with percussion 
activities at the university, in non-goverment organisations (NGOs) and “Maracatu” groups, 
in the city of Fortaleza. I was able to observe that from 2006 there has been a significant 
increase in the appearance of percussion groups focussed upon activities in the carnival period 
as well as a great demand for people to participate in these groups in the city. At CFU (Ceará 
Federal University) an extension project was created in 2008 to the CFU's Music HND 
Course known by the initials AWHPMG, under the co-ordenation of Prof. Dr. Erwin Schrader 
and conducted by me since 2009. The group has as its objective to offer a human, musical and 
artistic education through percussion activities in a collaborative context, especially for young 
people of the state schools of the Messejana neighbourhood. Since 2009 and until 2012, I 
confirmed that some members have been part of the project since it began its activities and it 
is fitting to stress that the group in not focused only upon carnival activities as it is usually 
presented in Fortaleza's percussion scene. From this constancy of group's rhythm section I 
was able to ascertain what characterises the continuous process of human and musical 
education and how it occurs with the permanent members of the AWHPMG (CFU) through 
the perspective of Musical Education in the period of the years 2009 to 2012. In order to carry 
out this research there were in the role of technical support authors such as Ribeiro (1996) and 
Miranda (2009) with regard to the theme of percussive contexts in Brazil; Prass (2004) and 
Schrader (2011), with research on percussion and musical education; and Matos(2008) and 
Freire (1996), bringing together a perspective of formative and educational processes. The 
methodology will be by way of a qualitative approach and with the guidelines of case studies. 
The instruments of data collection will be a bibliographical survey, access to documentation 
and the application of interviews, having as analytical method the theoretical fundaments 
linked to the discourse of the interviewees. Thus, the objective of the research aims analyse 
the continuous process of the human and musical education of the “permanent members” of 
the AWHPMG (CFU) under a perspective of Musical Education in the period between 2009 
and 2012, aiming to contribute towards a better understanding of the formative educational 
environment through percussion at CFU, of the formative aspects of education and creative 
musical practice which percussion activities in a collaborative context may provide the the 
field of Musical Education. 

 

 

Keywords: Music Education. Percussion. Formation Process. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como tema central o processo contínuo de formação humana e 

musical dos integrantes do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada 

(GMPACC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) no período de 2009 a 2012. O interesse 

por esse aspecto veio da minha própria experiência com atividades de percussão dentro da 

universidade, em organizações não governamentais (ONGs) e em grupos de maracatus, na 

cidade de Fortaleza.  

Na UFC, fui estudante da segunda turma do ano de 2007 do curso de Licenciatura 

em Educação Musical1 e, durante o período da graduação, participei do Grupo de Flautas da 

UFC como percussionista/bolsista. Fui também estudante e monitora da disciplina de 

percussão e participei de um projeto de extensão – o Grupo de Música Percussiva 

Acadêmicos da Casa Caiada – a partir daqui designado pela sigla GMPACC, do qual, 

atualmente, sou regente. Ainda durante minha formação acadêmica inicial lecionei, por dois 

anos, em uma ONG em um bairro da periferia de Fortaleza. A atividade, naquele contexto, era 

voltada para um trabalho em grupo através da percussão com jovens, na faixa etária de 10 a 

17 anos. A participação dos estudantes era gratuita e não se solicitava que os participantes 

tivessem habilidade prévia (técnica de execução) com os instrumentos. 

Nos grupos de maracatus, dos quais participo, desde o ano de 2006, como ritmista 

na ala do batuque2, tive durante os ensaios e nos desfiles carnavalescos, a oportunidade de 

brincar o maracatu e conhecer o mestre de cultura Descartes Gadelha3. 

A partir da minha vivência nesses ambientes, pude observar, no período de 2006 a 

2012, um aumento do surgimento de grupos de percussão na cidade. Além disso, nos ensaios 

dos grupos de maracatus, a ala do batuque era sempre procurada, mesmo por pessoas que não 

tinham habilidade com os instrumentos. Também percebi o interesse de algumas ONGs em 

                                                            
1 Em 2010, o nome do curso Educação Musical, do Campus de Fortaleza, foi alterado por Música, devido a uma 
padronização do MEC. 
  
2 Ala do batuque: agrupamento de pessoas que tocam instrumentos de percussão. Este termo é mais empregado 
para grupos carnavalescos, como os de maracatus que, na sua configuração, possuem grande quantidade de 
pessoas organizadas em agrupamentos. No caso das escolas de samba o agrupamento percussivo é chamado de 
bateria. A ala do batuque, nos grupos de maracatus, é formada, principalmente, por caixas (sem esteiras para 
obtenção do som grave), surdos, bumbos, ferros (triângulos pesados feitos a partir de molas de aço), chocalhos, 
maracás e ganzás. Nos grupos atuais há também a inserção de instrumentos como alfaias, djambês, zabumbas, 
xequerês e chocalheiras. E nas escolas de samba, os principais instrumentos percussivos são as caixas (com 
esteiras), surdões, repiques, tamborins, cuícas, agogôs e chocalhos.  
 
3 Descartes Gadelha: ritmista e artista plástico. Considerado mestre de cultura por sua participação criativa e 
significativa na cultura popular de Fortaleza.   
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oferecer vagas para oficinas de percussão. Outro aspecto relevante foi o fato de haver uma 

procura por parte dos estudantes que frequentavam, na qualidade de ouvintes, a disciplina de 

percussão no curso de música da UFC.  

Diante deste “cenário percussivo” que vivenciei e observei em Fortaleza, chamou-

me a atenção tanto a constante formação de grupos de percussão quanto à busca de pessoas 

por participar destes na cidade. Participar de um grupo de percussão é interagir com as 

atividades que o compõe, podendo ser, em alguns casos, o ato de tocar um instrumento 

percussivo um dos interesses prioritários que levam ao ingresso em um grupo dessa natureza. 

A execução da percussão pode ser realizada em vários contextos, como nas manifestações 

culturais, nas orquestras, nas bandas, nas disciplinas acadêmicas, nos projetos de ONGs ou 

nas manifestações religiosas.  

Neste caso, quando um integrante participa de um grupo, espera-se, normalmente, 

que aconteça uma atuação deste nas atividades propostas por determinados agrupamentos e a 

partir desta interação desenvolvam-se os processos de formação educativa, mesmo que para 

alguns grupos a proposta não seja voltada à educação. No caso de um ritmista que atua na ala 

do batuque, é possível identificar que há uma relação de ensino e de aprendizagem, podendo 

ocorrer tanto entre o aprendiz e o “mestre de batuque”4, como também com o auxílio entre os 

próprios participantes.  

Para este trabalho, o objeto da pesquisa é o processo contínuo de formação 

humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC). Este é um projeto de 

extensão do curso de música da UFC que foi criado em 2008 e que ainda realiza suas 

atividades com a participação de 25 integrantes. Como regente do grupo, desde 2009, 

constatei que, atualmente, alguns participantes são permanentes desde o início do projeto e 

devido a essa permanência, busco investigar melhor o processo contínuo de formação humana 

e musical dos integrantes do GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de educação musical. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Mestre de batuque: expressão utilizada para denominar o líder que rege a ala do batuque nos grupos de 
percussão.  
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÕES DAS PRÁTICAS PERCUSSIVAS  

 

1.2 Considerações iniciais sobre contextos percussivos 

 

Ao refletir sobre a atividade percussiva no curso da história da música ocidental 

europeia – Antiguidade e Era Cristã – percebe-se que essa adquiriu, inicialmente, um 

posicionamento afastado e desprivilegiado, no campo musical. Os timbres dos instrumentos 

percussivos eram considerados pela Igreja, no período medieval, como uma interferência à 

música vocal. Essa instituição religiosa representava a ordem simbólica que legitimava e 

reconhecia a predominância melódica sobre a rítmica, tendo como referência a produção 

musical do Canto Gregoriano que, em princípio, era cantada por vozes masculinas em 

uníssono, à capela.  

Com isso, inaugurou de certo modo o ciclo da música ocidental moderna, 
preparando o campo da música tonal, que irá explorar amplamente, já com 
envergadura instrumental e com outras complexidades discursivas, as possibilidades 
de desenvolvimento de uma organização do campo das alturas em que a melodia 
vem para o primeiro plano (e onde a instância rítmica não terá mais a autonomia e a 
centralidade que tinha antes, servindo agora de suporte para as melodias 
harmonizadas. (WISNIK, 1989, p. 42) 
 

Mesmo com as mudanças nas trajetórias do contexto musical, do Canto 

Gregoriano até o período clássico-romântico, a atividade percussiva não alcançou uma 

sonoridade significativa, especialmente na preponderância da música europeia dita como 

“clássica”. Segundo Wisnik (op. cit.), as configurações instrumentais organizadas, a inovação 

da partitura e a execução de concertos expressavam o afastamento dos timbres rítmico-

percussivos, limitando-se ao uso de tímpanos ou pratos por serem tipos de “percussão 

afinada”5, voltada para as composições que possuíam a altura definida como matéria prima. A 

percussão, que, mesmo nesse período, sempre foi utilizada nas músicas populares pelas 

manifestações culturais de rua, ficava à margem do reconhecimento por parte da Igreja e pela 

camada social das elites letradas. 

No Brasil, a sonoridade rítmica tornou-se um símbolo nacional, manifestada pelos 

grupos da cultura popular que abrangem todas as regiões do país e, principalmente, pelos 

desfiles das escolas de samba no carnaval carioca – O maior show da Terra6, mas nem sempre 

essa sonoridade foi bem aceita pela sociedade. A percussão na cultura brasileira traz, dentre 
                                                            
5  Percussão afinada: instrumento de percussão que possui mecanismos em sua estrutura física que ao ser 
percutido produz sons com as mesmas frequências sonoras relacionadas pelas notas da série harmônica possíveis 
de afinar com a escala musical.  
 
6 O maior show da Terra: “slogan” do Carnaval 2012 do Rio de Janeiro. 
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várias heranças, características das manifestações africanas, tendo o tambor como um 

instrumento musical representativo do povo brasileiro. Segundo Ribeiro (2006, p. 204), o 

povo brasileiro adquiriu na sua constituição “uma cultura feita de retalhos do que o africano 

guardara no peito nos longos anos de escravidão, como sentimentos musicais, ritmos, sabores 

e religiosidade”.  

Como consequência do período de escravidão dos africanos, a classe dominante 

brasileira incorporou, em seus ideais civilizatórios, uma concepção racista, discriminatória e 

intolerante aos negros, sendo eles considerados uma camada pobre, indesejável e miserável da 

sociedade. Há, por parte das elites, uma negação das influências culturais africanas, 

representadas pelos negros sobreviventes, no Brasil, através das manifestações populares e 

dos cultos religiosos. 

A partir dessas precárias bases, o negro urbano veio a ser o que há de mais vigoroso 
e belo na cultura popular brasileira. Com base nela é que se estrutura o nosso 
Carnaval, o culto de Iemanjá, a capoeira e inumeráveis manifestações culturais. Mas 
o negro aproveita cada oportunidade que lhe é dada para expressar o seu valor. Isso 
ocorre em todos os campos em que não se exige escolaridade. É o caso da música 
popular, do futebol e de numerosas formas menos visíveis de competição e de 
expressão. O negro vem a ser, por isso, apesar de todas as vicissitudes que enfrenta, 
o componente mais criativo da cultura brasileira e aquele que, junto com os índios, 
mais singulariza o nosso povo. (RIBEIRO, 2006, p. 204-205) 
 

A partir desta ideologia social, consolidada pela classe dominante, é possível 

compreender que a representação rítmica no Brasil não foi reconhecida, adequadamente, pois 

a percussão passou por um processo lento de valorização e, desta forma, herdou, por um 

longo período, as concepções etnocêntricas da música “clássica”7.  

Da parte das elites, importa-se tudo: moda, arquitetura, música (polca, valsas, 
mazurcas, minuetos, óperas e operetas, o teatro vaudeville). O ideal civilizatório 
branco procura anular a cultura popular, complexa coesão de nossa riqueza étnico-
cultural. A exclusão no negro dá-se pela interdição da sua fala e cultura. Nada 
escapa aos olhos da polícia, daí a perseguição sem tréguas a diversas práticas 
culturais afro e a severa restrição aos cordões e batuques. O alvo preferido é a festa 
da Penha e o carnaval popular. (MIRANDA, 2009, p. 56). 

 

Com isso, as sonoridades rítmicas advindas dos terreiros de Candomblé e 

Umbanda e de qualquer manifestação musical com tambores – batuque8 – tinham seus sons 

abafados, reprimidos e discriminados por ordens do contexto social vigente. O músico não 

                                                            
7 “Clássica”: é empregado, neste caso, com o sentido da música proveniente das classes dominantes e não, 
necessariamente, como o período clássico musical (segunda metade do século XVIII e início do século XIX) 
como, de fato, o termo representa na música europeia ocidental.  
 
8 O termo batuque foi empregado para todas as manifestações de um repertório musical acompanhado de 
percussão, que se relaciona diretamente com a dança e o canto, e tem origem na África. (GUERREIRO, 2000, p. 
67) 
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podia ser visto em público com algum instrumento de percussão – pandeiro e atabaque –, pois 

representavam práticas musicais condenáveis. 

Há fatos históricos que revelam esta realidade de marginalização da percussão de 

origem africana, como: o confisco do pandeiro de João da Baiana, que, para evitar 

aborrecimentos com a polícia, foi preciso o senador Pinheiro Machado assinar o instrumento 

para autorizar a execução do mesmo (MIRANDA, 2009); a proibição dos desfiles dos grupos 

de Afoxés, no carnaval de Salvador, com o pretexto de combate ao crime, ao deboche e à 

desordem (TINHORÃO, 2000); as perseguições dos grupos de maracatus originários das 

casas de Xangô em Recife (LIMA, 2007, 2008); o enfraquecimento das práticas festivas 

negras como encenações de autos de rei congo, bumba meu boi, sambas e maracatus, devido 

ao processo de “romanização” (intervenção da Igreja Católica) apoiado pela polícia em 

Fortaleza (MARQUES, 2009). 

Esses episódios, dentre outros, apresentam a música percussiva inserida em uma 

trama social, completamente interligada à política e à cultura. Os grupos de percussão eram 

originários de manifestações culturais que, em determinado contexto, representavam práticas 

musicais intoleráveis e inadequadas para um segmento social. Vale citar, como exemplo, o 

jogo da capoeira, que envolve música em uma luta corporal teatralizada através do canto e 

instrumentos de percussão – “O molejo do gingado baila com a sonoridade dos berimbaus” 

(VASCONCELOS, 2003, p. 114). No período republicano, no Brasil, essa prática foi 

severamente condenada. 

A prática da agilidade e destreza corporal era definitivamente criminalizada e a ela 
infligida a pena máxima que poderia ser cominada a outros delitos de maior 
gravidade. Os capoeiras encontravam, no entanto, formas de vazar a legislação 
punitiva como a pernada carioca, ou elaborando códigos – em alguns casos com 
toques de berimbau – para burlar a vigilância policial. Em outros casos, enfrentavam 
a justiça, a polícia e os tribunais, de forma aberta. (VASCONCELOS, 2003, p. 56) 

 

Assim, fazer parte de um grupo com características da cultura afro era mostrar 

resistência aos preconceitos da época em prol de uma sobrevivência sociocultural. Além de, 

muitas vezes, ser o único momento em que o negro podia sentir e agir como sujeito de uma 

realidade social.  

1.3 A percussão no contexto midiático 

 

A partir da década de 1980, a realidade dos movimentos percussivos (afoxés, 

maracatus, escolas de samba etc.) passou por mudanças significativas quanto ao seu 

reconhecimento na sociedade, na mídia e na cena musical. O público nacional assistiu, 
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consumiu e participou dos grupos percussivos das cidades. Houve um fortalecimento dessas 

manifestações, uma “explosão” de novos grupos, em Salvador, em Recife, em Fortaleza, no 

Rio de Janeiro, dentre outros estados, divulgando na mídia a percussão, como um espaço de 

cultura, de realização de projetos comunitários e de grupos performáticos.  

Segundo Guerreiro (2000), a mudança desse contexto recebeu influências do 

movimento negro norte-americano denominado “black”, do qual nasce o gênero musical 

“soul music”. A ideologia dessa cultura “black” (norte-americana) passou a ser absorvida 

pelos grupos afros do Brasil, através de um discurso midiático, exaltando um tipo de 

“identidade cultural” nas camadas populares de baixa renda através da inserção no contexto 

dos “slogans” norte-americanos: “Black Power” e “Black is Beautiful”9. 

Na letra da música Todo neguinho do Pelô sabe tocar tambor, da cantora baiana 

Daniela Mercury, pode-se observar que está ressaltado nesta composição o processo de 

ascensão do instrumento de percussão que adquire um “status” maior no meio musical.  

Os tambores adquirem nesse contexto um status insuspeitado, através da expansão 
de seu uso e da valorização do instrumentista, pois de ‘batuqueiro’ ele passa a 
‘percussionista’, e esta não á apenas uma questão semântica. [...] O percussionista, 
que até poucos anos era o pior cachê das bandas, começa realmente a ganhar 
dinheiro, mas para isso muitos precisam se render aos modismos como o axé e o 
pagode. (GUERREIRO, 2000, p. 107)  

 

As manifestações percussivas passaram a acontecer abertamente, sem as 

constantes represálias e perseguições policiais que aconteciam no século XIX e início do 

século XX, obtendo, até mesmo, uma repercussão internacional. O Brasil passou a ser 

divulgado, pelo meio midiático, como o país do ritmo, do carnaval, do samba e da alegria, 

transformando essa “imagem” em produto e/ou pacote comercial nas propagandas turísticas 

do país.  

Os caminhos que levaram a essa valorização das práticas musicais percussivas 

podem ser representados como um movimento de “gangorra”10 que, através de uma dinâmica 

sociopolítica, em determinados momentos históricos, declina essas manifestações como 

inferiores e marginalizadas e, em outras circunstâncias, coloca-as em ascensão como um 

                                                            
9 “Black Power” e “Black is Beautiful”: traduzido para o português significa Poder Negro e Negro é Bonito. 
Foram dois movimentos de pessoas negras ocorridos no final dos anos 1960, nos Estados Unidos, que exaltavam, 
nos negros, o orgulho racial, os valores culturais, a autonomia e a participação nas decisões políticas, 
institucionais e sociais. Os termos, muitas vezes, foram divulgados pela mídia, no Brasil, apenas como um 
estereótipo do negro - estilo de roupa e cabelo -, sem uma compreensão mais profunda do significado político e 
ideológico do movimento.   
      
10 Gangorra: brinquedo de diversão infantil construído por uma tábua horizontal interligada a um eixo, fixado no 
chão, que permite o movimento de descer e subir impulsionado por pessoas que se sentam nas pontas opostas da 
tábua.  
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movimento exibicionista e representativo da cultura brasileira. Como exemplo, podemos citar 

o alcance da representatividade do samba nos desfiles carnavalescos por apresentar nas letras 

das composições e nas alegorias, símbolos da pátria, no período do Estado Novo, no Brasil.  

 
Um caso de negociação onde ‘os de baixo’ percebendo a necessidade de construção 
de uma identidade por parte das elites políticas, agiam no sentido de auxiliar essa 
construção, em um mesmo movimento que construíam um espaço de 
respeitabilidade e importância para o samba. Não é demais também lembrar que do 
final do século XIX até boa parte do XX, o samba era visto como caso de polícia e 
que alguns sambistas cariocas protagonizaram histórias interessantes que 
evidenciavam como as tensões geradas pela repressão as expressões culturais 
populares, se resolviam no âmbito das relações privadas. [...] Essa negociação que 
relatamos se inscreve, como já dissemos, no âmbito privado, mas acreditamos que 
coletivamente ela também aconteceu fazendo com que uma música, ou melhor, um 
complexo artístico de música, dança e poesia que é o samba, saísse dos estratos mais 
baixos da sociedade, camada social essa que algumas décadas atrás cumpria o papel 
de força escrava na economia brasileira, e fosse alçado à condição de gênero 
identitário brasileiro. (MELO, 2003, p.27) 
 

A divulgação da música percussiva brasileira foi importante para o conhecimento 

e livre acesso dessas práticas musicais, principalmente negras, na sociedade e no 

reconhecimento cultural do país. Porém, a desvantagem, neste contexto de ascensão, ocorre 

quando as manifestações percussivas são inseridas em “fórmulas” de consumo, de mercado, 

de uma cultura exótica e de “espetacularizações” para a sociedade, tanto em âmbito nacional 

quanto internacional.  

Essas “fórmulas” são estratégias criadas, muitas vezes, pela mídia, para 

monopolizar e compactar valores e significados das manifestações culturais através de 

propagandas exageradas, grandiosas e exaustivas – “espetacularizações” –, mas que, na 

verdade, distorcem o conteúdo real e a criatividade cultural das heranças negras para um 

direcionamento comercial, privilegiando e divulgando o “gosto” estético de uma camada 

social elitizada.  

Sobre as estratégias midiáticas, pode-se exemplificar o caso do Grupo Olodum, na 

cidade de Salvador, que teve, por determinado momento, a utilização das suas práticas 

percussivas afetadas pela influência comercial. Esse grupo, localizado em um bairro de 

periferia, em situações críticas de pobreza e marginalidade, ganhou destaque no contexto 

social e musical, quando foi espaço de gravação, junto com a bateria dos tambores do 

Olodum, para o cantor americano Paul Simon (1990) e a gravação do clipe do astro pop 

Michel Jackson (1996). Tais acontecimentos favoreceram fama, dinheiro e sucesso ao grupo, 

permitindo uma intercessão junto ao governo do estado pela restauração do bairro do 

Pelourinho.  
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Esse ideal de “democracia racial baiana” buscou conferir um significado de 

integridade física, social, cultural e moral na reconstituição do Pelourinho junto à sua 

comunidade. Diante da repercussão do Olodum, o processo de restauração do Pelourinho, 

com propósitos voltados ao desenvolvimento social e educacional do bairro foi marcado por 

controvérsias que, geralmente, não são divulgadas pela mídia.  

 
Um mestre de percussão da Toque Magia, outra banda formada quase que em sua 
totalidade por ex-membros do Olodum, afirmou o seguinte: ‘No Olodum não tem 
ninguém pra lutar pela causa da gente e eles dão o que querem. Quando aparece um 
compromisso, eles querem que a gente esteja pronto imediatamente sem acertar 
grana. Ainda descontam as roupas da gente, e até das bailarinas, do nosso dinheiro’. 
[...] O Olodum perdeu o rumo, na realidade não foi só o Olodum, todos os blocos 
afro mudaram. Deixaram de lado o social e partiram para o comercial [...]. Essa 
imagem desgastada, entretanto, dificilmente extrapola as fronteiras locais. 
Articulador de um marketing poderoso, o Olodum continua atraindo milhares de 
pessoas aos seus duplos ensaios semanais no Pelourinho e são raros os turistas que 
deixam Salvador sem adquirir os produtos da grife. (GUERREIRO, 2000, p. 167) 
 

Percebem-se também as mudanças surgidas, a partir dos anos de 1970, nas escolas 

de samba do Rio de Janeiro, ganhando uma forte repercussão na mídia com a inserção de 

adereços e fantasias de luxo, carros alegóricos sofisticados e o desfile de mulheres quase 

despidas durante os desfiles. Vale ressaltar que as desvantagens apontadas nesses exemplos 

não criticam as mudanças que acontecem na dinâmica cultural de uma sociedade, pois essas 

são essenciais para o conhecimento, para as (re)criações e (re)significações dos valores 

culturais da humanidade, mas, sim, apontam para uma reflexão sobre as concepções 

excludentes e alienantes estabelecidas por meios que favorecem, geralmente, uma minoria da 

camada social.  

O pior que tal crescimento não se processava pela adesão de sambistas, mas de 
turistas de várias partes do Brasil e do exterior que chegavam ao Rio de Janeiro com 
a garantia das agências de que desfilariam numa escola de samba. Além disso, 
centenas de personagens das escolas descobriam que poderiam ganhar mais dinheiro 
no carnaval, vendendo fantasias para o desfile. Eram os presidentes de alas, que, 
com as exceções de sempre, constituíram-se numa verdadeira praga, empresários de 
um comércio clandestino que nem as diretorias das escolas podiam controlar. 
Qualquer grande escola apresentava-se, já na passagem dos anos 70 para 80, com 
mais de quatro mil integrantes. Como o regulamento continuava exigindo o máximo 
de 80 minutos para o desfile de cada escola, a dança do samba abriu espaço para a 
correria. Depois de desfilar dois anos na comissão de frente, Cartola, o maior nome 
do samba carioca, anunciou que não desfilaria em 1979: ‘Não aguento aquele 
desfile, aquela correria. Parece mais desfile militar e não carnavalesco’. (CABRAL, 
1996, p. 215) 
 

Mesmo com as mudanças ocorridas nas configurações das escolas de samba do 

Rio de Janeiro – fato que não agradou a alguns sambistas renomados como Cartola e Paulinho 

da Viola – o evento dos desfiles das escolas de samba passou a ser um símbolo do carnaval 
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brasileiro e, inclusive, fazendo parte de pacotes turísticos de viagens por sua forte divulgação 

também internacional.  

O sucesso dos desfiles das agremiações carnavalescas atingiu uma repercussão 

bastante ampla, influenciando até mesmo algumas características de grupos carnavalescos, em 

outros estados, por exemplo, em Pernambuco, ocorrendo em um período dos anos de 1960 a 

1980. A influência dos desfiles “cariocas” representou o período de decadência dos grupos 

tradicionais de maracatu, sendo depois (re)erguidos com o movimento das Noites dos 

Tambores Silenciosos11 e o “Manguebeat”12, em 1990. 

No início da década de 1960 existia na cidade do Recife, mais de uma vintena de 
escolas de samba que desfilavam e disputavam concursos no carnaval. A presença 
das escolas de samba suscitou intenso debate em torno da perda das tradições e da 
‘carioquização’ do carnaval. ‘Enquanto as escolas de samba arrastavam milhares de 
participantes, cada maracatu se apresentava com pouco mais de quarenta pessoas. 
[...] Seduzidos pelos efeitos especiais e todo o brilho que as escolas exibiam, os 
desfilantes esqueciam, então, a magia que sempre envolveu os centenários 
maracatus’. (LIMA, GUILLEN, 2007, p. 47) 
 

Diante dessa perspectiva de ascensão, controvérsias e divulgação dos grupos de 

percussão, é possível compreender que toda essa dinâmica de reelaboração de valores e de 

significados atribuídos à música percussiva possuem ecos no cenário percussivo, contribuindo 

para uma geração de vários grupos de percussão no Ceará.  

 

1.3.1 Contextos Percussivos em Fortaleza 

 

Na cidade de Fortaleza, o movimento percussivo era representado por grupos 

carnavalescos como blocos, cordões e maracatus. A percussão estava inserida no carnaval, 

não havendo ainda a característica independente de um grupo de percussão. As agremiações 

carnavalescas eram constituídas por pessoas que representavam as diversas alas de um grupo 

como figurantes, carros alegóricos e, na percussão, a ala do batuque. “Os grupos 

carnavalescos não eram grêmios recreativos (como as escolas de samba do Rio de Janeiro), 

não tinham sedes nem vida comunitária, seus integrantes vinham de diversos bairros e só se 

reuniam para brincar o carnaval” (PIRES, 2004, p. 19).  

O carnaval de Fortaleza pode ser compreendido em dois grandes momentos, 

segundo Oliveira (1997): o primeiro é caracterizado pelas referências do Entrudo (brincadeira 

                                                            
11 Noite dos Tambores Silenciosos: cerimônia de origem africana realizada, em Recife, com a finalidade de 
reunir vários grupos de maracatus para reverenciar os ancestrais africanos.  
 
12 Manguebeat: movimento musical surgido em 1990, em Recife, pelo grupo Nação Zumbi, liderado por Chico 
Science, mesclando ritmos regionais, como o maracatu, com o estilo musical do rock.  
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carnavalesca), a partir de 1830, e o segundo, em 1935, com o surgimento de blocos como o 

Prova de Fogo e das escolas de samba dos compositores Lauro Maia13 e Luiz Assunção14, 

além do grupo de maracatu Az de Ouro. Nas décadas de 1960 a 1970, o carnaval, em 

Fortaleza, ganhou proeminência pelos desfiles de rua, tendo a escola de samba Ispaia Brasa 

como grupo de destaque.  

Para alguns brincantes, foi nesse período, com a influência das escolas de samba 

do Rio de Janeiro, que houve a formação de novas escolas de samba com a introdução do 

modelo rítmico carioca. Neste contexto, a presença de Descartes Gadelha marca a inserção de 

novas possibilidades sonoras, assim como a influência dos motivos rítmicos da bateria 

carioca.  

Muitas estratégias introduzidas por Descartes Gadelha junto à bateria da Ispaia 
Brasa foram desenvolvidas a partir de observações feitas em encontros, no final da 
década de 1960, com o Mestre André, mestre da bateria da escola de samba 
Mocidade Independente de Padre Miguel do Rio de Janeiro/RJ. (SCHRADER, 
2011, p. 136) 
 

Embora este período tenha sido “efervescente” no carnaval de Fortaleza, a partir 

da década de 1980, a manifestação carnavalesca entrou em declínio devido à moda do 

carnaval nas praias. A novidade foi incentivada pelos próprios órgãos públicos da cidade, 

programando uma variedade de eventos que aconteciam através das apresentações musicais 

em trios elétricos característicos do carnaval baiano: o Axé Music. A predominância do ritmo 

baiano exerceu grande influência, na cidade, dando origem em Fortaleza, à micareta – 

carnaval fora de época: o Fortal. 

 
No caso de Fortaleza, foi um jovem empresário chamado Ailton Júnior que, por ter 
passado vários carnavais em Salvador e ficar entusiasmado tanto pela folia baiana 
quanto pelas perspectivas de negócios que ela proporcionava, idealizou em fevereiro 
de 1992 uma festa que alguns meses mais tarde (em julho) ia se transformar no 
Fortal. (REVISTA DO FORTAL, 1997, p. 46) 
 

Em meados dos anos de 1990, o órgão da prefeitura, a Fundação de Cultura, 

Esporte e Turismo (FUNCET), juntou-se com a Federação das Agremiações Carnavalescas 

(FAC) para investir na organização da infraestrutura, verbas para as agremiações e produção 

dos desfiles de rua, em Fortaleza, com o objetivo de valorizar e incentivar a continuação das 

manifestações carnavalescas, na própria cidade, oferecendo condições de segurança, higiene e 

                                                            
13 Lauro Maia: natural de Fortaleza – CE. Músico, compositor e instrumentista. Possui bastante 
representatividade na música brasileira por ter consagrado o ritmo “balanceio”.  Compôs valsas, mazurcas e 
marchinhas carnavalescas.  
 
14 Luiz Assunção: natural de São Luiz - MA. Músico e compositor. Importante figura de na música cearense. 
Marcou o período carnavalesco com suas composições além de ter participado do grupo de reconhecimento 
nacional “Quatros Azes e um Coringa”.  
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iluminação durante o evento. A FAC ficava responsável pelo repasse do dinheiro para os 

grupos custearem suas produções para o desfile. Essa estratégia de “revitalização” do carnaval 

em Fortaleza foi marcada por várias controvérsias do órgão da prefeitura com a FAC. O local 

do desfile – Avenida Domingos Olímpio – não recebia nenhuma condição viável de 

infraestrutura para a realização dos desfiles, a verba liberada pela prefeitura para ser repassada 

aos grupos, além de não ser suficiente para o investimento, era, muitas vezes, recebida com 

bastante atraso pela FAC. 

 
A Fundação de Cultura é responsável pela liberação da verba destinada às 
agremiações. Esse dinheiro é repassado para a Federação, que repassa para os 
maracatus. Essa verba, no entanto, é motivo de grande confusão entre dirigentes e 
Fundação. [...] A prefeitura alega para os grupos que não há disponibilidade de 
verba para investir em cultura, problema generalizado no Brasil. Ela acha que os 
grupos não podem depender da verba liberada, que eles precisam se ‘autossustentar’, 
a prefeitura não pode ser ‘a mãe das agremiações’. Os dirigentes afirmam que é 
dever da prefeitura promover cultura, promover o carnaval: o carnaval oficial de rua, 
financeiramente, deve ser promovido pela prefeitura, é dever da cidade a promoção 
dessa festa. [...] Essa verba, segundo os grupos, é liberada geralmente na sexta-feira 
gorda. Sem essa verba, grande parte dos grupos não tem como pagar suas despesas. 
No ano de 1998, os maracatus, blocos e escolas de samba não desfilaram no 
carnaval. A prefeitura não liberou verba para eles, e não preparou a avenida para o 
desfile. O maracatu Nação Baobab decidiu protestar levando seu grupo para avenida. 
(SILVA, 2004, p. 100) 
 

Outro episódio que marcou o descaso da prefeitura com o carnaval de Fortaleza 

foi a proposta de retirar o desfile da Av. Domingos Olímpio para ser realizado na Av. Beira 

Mar, na Praia de Iracema, alegando que por ser um forte espaço turístico, os grupos de 

maracatus teriam mais visibilidades pelos turistas.  

 
A Av. Beira Mar é conhecida como a vitrine da cidade. Porém, não atende às 
necessidades do desfile como, por exemplo, a estrutura física, a mesma é muito 
estreita. Além disso, por estar próxima à praia, o vento e a areia danificam as 
fantasias. E como as roupas são bastante pesadas, os brincantes teriam dificuldades 
de se locomover. Os brincantes querem brincar na Av. Domingos Olímpio. Para 
eles, esse espaço é mais tranquilo, mais familiar, sendo assim, brincam com maior 
segurança. Essa discussão reflete uma ação política, a prefeitura quer valorizar o 
espaço onde se concentram os hotéis, restaurantes e bares da cidade, levando os 
maracatus para o ponto turístico da cidade. Isto é uma estratégia que privilegia 
apenas um setor, pois os grupos se sentem prejudicados com essa provável mudança. 
(SILVA, 2004, p. 99) 
 

Os desfiles continuaram na Av. Domingos Olímpio, ganhando repercussão na 

cidade devido aos esforços realizados pelos brincantes, pelo trabalho da FAC, pelas escolas de 

samba, blocos e, principalmente, pelo grande destaque que tiveram os desfiles dos grupos de 

maracatus. A prefeitura, em concorrência com o carnaval de outros estados, e preocupando-se 

em investir no setor turístico, buscou ser mais atenta com as demandas dos grupos 

carnavalescos e, em 2003, a mídia divulgava outra propaganda do carnaval da cidade.  
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Fortaleza está [sic] tentando valorizar o carnaval de rua. Em 2003, observei que as 
redes de televisão e rádios divulgavam, a todo instante, chamadas para o desfile, 
colocando o maracatu como um diferencial no carnaval. Frases como estas faziam 
parte das chamadas, ‘venha curtir um carnaval diferente’, ‘Fortaleza também tem 
carnaval’, ‘valorize sua cultura, venha ver os maracatus, os blocos e as escolas de 
sambas’. Em anos anteriores não havia esse tipo de divulgação, quando muito os 
jornais e telejornais anunciavam a programação do desfile. A campanha resultou em 
número [sic] maior de cearenses e turistas na avenida. (SILVA, 2004, p. 102) 
 

Do contexto que encontramos, entre 2006 e 2007, iniciou-se uma estratégia 

política de incentivar blocos pré-carnavalescos e grupos oficiais dos desfiles de rua em um 

conjunto de práticas culturais através de editais lançados pela Secretaria de Cultura de 

Fortaleza (SECULTFOR). O objetivo desses editais é fomentar o carnaval fortalezense, 

redimensionar as identidades culturais, promover manifestações culturais de modo que se 

constitua a imagem de uma cidade vinculada não somente às belezas naturais, tendo apoio 

financeiro mediante a obediência de alguns quesitos (CRUZ; RODRIGUES, 2010). 

Não há na prática uma preocupação significativa quanto aos valores culturais 

regionais, mas, sim, mais uma estratégia de elaborar “políticas públicas” que mascaram as 

reais demandas das manifestações culturais da cidade. Têm-se, como exemplo, o alto valor 

pago às bandas de outras cidades que se apresentam em palcos montados na Av. Beira Mar, 

durante o mesmo período que acontecem os desfiles dos grupos carnavalescos, de Fortaleza, 

na Av. Domingos Olímpio e, por outro lado, existindo uma tensão entre os grupos da cidade e 

a prefeitura, devido ao atraso dos parcos valores que os grupos recebem como financiamento.  

 
[...] às tensões entre ‘indústria cultural’ e ‘cultura popular’, pois, se de um lado a 
gestão fortalezense não incentiva o modelo ‘Carnaval de Praia’, sugerindo serem 
produtos mercantilizados que não representam a ‘cultura cearense’, ocorre, no 
período turístico, inclusive no carnaval, a contratação de bandas de repercussão 
nacional para se apresentarem na cidade. (CRUZ; RODRIGUES, 2010, p. 17) 
 

Quando se estuda esse mesmo período é possível perceber uma proliferação de 

outros grupos de maracatus e blocos carnavalescos na cidade e este aumento é sustentado pela 

grande procura de pessoas para participarem desses agrupamentos.  

 
Entre os anos de 2009 e 2010, existiam em media, na cidade de Fortaleza/CE, 15 
grupos de maracatu, 07 escolas de samba, 03 blocos de afoxé, além de quase 80 
blocos e cordões, que participavam dos desfiles oficiais do carnaval da cidade ou das 
atividades de pré-carnaval que aconteciam durante o mês que antecedia os festejos 
carnavalescos. (SCHRADER, 2011, p. 221) 
 

Cada grupo representa um conjunto de concepções em suas atividades, seja para 

desfilar no carnaval ou apenas no período pré-carnavalesco. A dinâmica interna dos grupos é 

diversificada e diferenciada. Alguns grupos têm como integrantes pessoas oriundas de 
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periferia que também assumem tarefas de produção e administração, articulando-se, na 

maioria dos casos, apenas com o financiamento dos editais. Outros grupos são formados por 

pessoas de classe média alta e investem em parcerias com empresas privadas e 

estabelecimentos comerciais.  

As atividades musicais praticadas por esses grupos também são diversificadas e, 

embora o principal objetivo dos editais seja o fomento de práticas que incentivem a tradição 

cultural fortalezense, cada grupo possui autonomia para organizar e produzir suas 

manifestações. Essa repercussão dos grupos carnavalescos, em Fortaleza, traz para este 

trabalho algumas reflexões resultantes desta dinâmica sociopolítica em que as práticas 

percussivas estão inseridas. Essas que são sustentadas, também, pelo interesse das pessoas em 

participarem desses grupos diante de seus valores, conhecimentos e interesses pessoais. 

Descartes Gadelha, importante representante da cultura carnavalesca de Fortaleza, 

afirmou em uma palestra proferida durante a II Semana de Música Percussiva da UFC que nos 

últimos anos no “cenário percussivo” em Fortaleza acontece o fenômeno que ele denomina de 

“derramamento de tambor”. Este seria caracterizado pela grande quantidade de grupos 

formados, quase que consecutivamente, sem uma preocupação com a cultural local, aderindo 

apenas às propostas da mídia, revelando a falta de preparo para a um trabalho artístico 

contínuo.   

Há, também, alguns trabalhos que discutem as questões relativas à percussão no 

cenário atual em Fortaleza. Cruz e Rodrigues (2010) tratam sobre as rivalidades existentes 

entre os blocos pré-carnavalescos situados nas proximidades do Centro Cultural Dragão do 

Mar15. Estes são formados por grande quantidade de pessoas tocando percussão e que não 

possuem um local próprio para os ensaios, reunindo-se em estabelecimentos comerciais e 

boates através de acordos negociados e mantidos pelo patrocínio de empresas privadas e 

mensalidades dos participantes para tocarem no bloco. A principal proposta é desfilar no pré-

carnaval e ensaiar um repertório de samba-enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

 
No cotidiano, os participantes desses blocos pertencem a duas distintas escolas de 
percussão que rivalizam entre si. Como não possuem sede própria, as escolas 
firmam, separadamente, contratos com os bares, com o propósito de ali realizar os 
ensaios. Em contrapartida, os integrantes realizam shows gratuitos no interior dessas 
casas e também desfilam no pré-carnaval, promovendo o nome do estabelecimento 
comercial. [...] Outro aspecto percebido foi a predominância do samba-enredo como 
estilo musical. No desfile de 2010, a parte externa do bar Órbita, ponto de apoio do 
bloco De Quem é Esse Jegue?, estava coberta por enormes painéis tendo como 
estampa os arcos da Lapa. No interior do recinto, foi servida feijoada aos brincantes 

                                                            
15 Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura: empreendimento de lazer, cultura e turismo na cidade de 
Fortaleza. Possui uma vasta programação cultural como cinemas, museus, teatros e anfiteatros.   
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que saborearam os alimentos ao som de samba. Muitos dos componentes dizem 
sentir enorme identificação com o Rio de Janeiro e com a escola de samba Portela. 
(op. cit., p.22) 
 

Diante da realidade atual, no caso dos grupos de maracatus, mesmo com um 

alcance significativo16 na cultura local e o surgimento de outros agrupamentos na cidade 

como Maracatu Nação Fortaleza, Maracatu Solar, Maracatu Rei do Congo, Maracatu Axé de 

Oxossi, Maracatu Nação Pici, dentre outros, a manifestação não possui uma maior 

representatividade durante o ano, ou seja, a ênfase para essa prática cultural é voltada para o 

período carnavalesco, sendo de grande importância a continuidade desta manifestação. “Além 

do mais, apesar dos 74 anos de desfiles dos maracatus em Fortaleza, observa-se que somente 

no carnaval essa manifestação adquire visibilidade e sentido identitário” (op.cit., p. 23).		

Na medida em que foram surgindo novos grupos, aumentou a criação das oficinas 

e dos projetos percussivos, tanto particulares (acesso privado), como em ONGs (acesso 

público). Tem-se observado essa prática através do incentivo dos próprios blocos pré-

carnavalescos que promovem cursos com duração semestral voltado ao aprendizado dos 

instrumentos e dos ritmos das escolas de samba do Rio de Janeiro. No caso das ONGs, a 

atividade percussiva tem sido baseada em propostas de inclusão social, ou seja, há uma 

tendência da prática musical em ser vista como um meio de “resolver” problemas sociais, por 

exemplo, o uso de drogas por jovens e a violência nos bairros.  

Algumas ONGs dispõem, por um determinado período, de um financiamento para 

manterem os projetos e a compra de instrumentos de percussão, mas com o passar do tempo 

os recursos tornam-se escassos e não existem condições para continuidade da maioria dos 

projetos.  

	

1.3.2 Contextos percussivos na universidade 

Em trabalho recente de doutoramento, o Prof. Dr. Erwin Schrader narra a 

trajetória das práticas percussivas no âmbito da UFC, compreendidas como um movimento 

artístico e de educação musical elaborado a partir de referenciais da cultura popular e 

embasado nas experiências dos envolvidos com música percussiva.  

Aqui busco elaborar um movimento sincrético e contínuo, intercalado por 
informações temporais e pensamentos oriundos da construção de atividades 
musicais rítmicas em um cotidiano compartilhado, no intento de trazer práticas 

                                                            
16 O maracatu foi tema de reportagens global [sic], tendo ampla repercussão. Em uma série de reportagens sobre 
os carnavais do Nordeste, a Globo Nordeste divulgou o maracatu cearense como o atrativo principal do carnaval 
de rua de Fortaleza comparando-o ao maracatu-nação de Pernambuco e ao tambor de crioula no Maranhão. 
(SILVA, 2004, p. 102) 
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musicais percussivas coletivas para um ambiente acadêmico, compreendendo o 
processo de sua inserção e identificando como a cultura musical percussiva coletiva 
pode acontecer na formação de professores de música na Universidade Federal do 
Ceará. (SCHRADER, 2011, p. 01) 
 

O contexto percussivo na UFC apresenta uma construção, ainda que recente, com 

base na formação de grupos e atividades que incluem a percussão numa perspectiva de 

conhecimento cultural vinculada ao acesso à educação musical. Essa concepção é explicitada 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) dos cursos de música da UFC com a inserção da 

disciplina optativa de percussão.  

O estímulo ao espírito cooperativo é um dos fundamentos desta proposta estando 
reiterado nas disciplinas de canto coral e práticas instrumentais. Tal espírito também 
se fará perceber nas Oficinas de Música e Oficinas de Percussão. Tais oficinas, no 
caso das de percussão, buscando explorar a expressividade da ampla gama de 
instrumentos de percussão que existe na cultura brasileira, sempre numa perspectiva 
coletiva. (DIAS, 2007, p. 79) 
 

Dentro do âmbito acadêmico, formou-se em 2008, como projeto de extensão da 

disciplina de percussão do curso de Música da UFC, Campus de Fortaleza, o Grupo de 

Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada que desenvolve uma proposta de formação 

musical e artística, contemplando jovens da comunidade do bairro de Messejana, estudantes 

do curso de música e outros interessados por percussão. As aulas/ensaios acontecem todos os 

sábados pela manhã no espaço da Casa de José de Alencar, com acesso gratuito. No decorrer 

do trabalho do grupo foi possível perceber a permanência de jovens, desde o ano de 2009, 

participando das atividades percussivas que não necessariamente estavam vinculadas ao 

carnaval. É importante destacar que não há em Fortaleza muitos grupos com esse tipo de 

proposta, sendo os encontros de outros agrupamentos, na maioria das vezes, voltados para 

ensaios carnavalescos ou cursos de percussão com pouca duração.  

A partir da panorâmica percussiva apresentada e das observações práticas do 

cotidiano na cidade de Fortaleza, passei a refletir sobre a seguinte questão norteadora: O que 

caracteriza e como acontece o processo contínuo de formação humana e musical dos 

integrantes permanentes no GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de Educação Musical no 

período dos anos de 2009 a 2012?  

Assim o trabalho possui como objetivo geral analisar o processo contínuo de 

formação humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC) sob uma 

perspectiva de Educação Musical no período dos anos de 2009 a 2012. E para esse alcance 

temos os seguintes objetivos específicos: caracterizar a proposta de Educação Musical que 

conduz as atividades do GMPACC (UFC), descrever a realização das atividades percussivas 
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no GMPACC (UFC), explicitar o sentido formativo do trabalho do GMPACC (UFC) na 

perspectiva dos integrantes / ritmistas. 

No próximo capítulo serão apresentados os aportes teóricos para os 

conhecimentos aprofundados neste trabalho. As apresentações dos referenciais estão 

sequenciadas em temáticas que buscam contextualizar os apontamentos desta pesquisa e 

indicar alguns estudos já desenvolvidos sobre o tema principal.  
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2 PRÁTICAS PERCUSSIVAS NO BRASIL  

 

Desde o início da história da formação do Brasil, a percussão apresenta traços das 

heranças culturais que, geralmente, pertencem a uma classe de pessoas marginalizadas que 

reivindicam as condições de sobrevivência. Diante do processo de colonização acontecido no 

Brasil, baseado em um modelo de escravatura e exploração, percebe-se que a prática 

percussiva era uma das atividades desenvolvidas pelos negros escravos trazidos da África. 

Essas eram realizadas através de manifestações como o jogo da capoeira, o batuque, cultos 

religiosos e outros.  

Através da obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, pode-se compreender quais 

as principais características trazidas das matrizes africana, lusa e indígena que constituíram 

assim, o povo brasileiro.  

Essas ilhas-Brasil operaram como núcleos aglutinadores e aculturadores dos novos 
contingentes apresados na terra, trazidos da África ou vindos de Portugal e de outras 
partes, dando uniformidade e continuidade ao processo de gestação étnica, cujo fruto 
é a unidade sociocultural básica de todos os brasileiros. (RIBEIRO, 2006, p. 244-
245) 

 
Desta forma, é possível delinear uma visão mais voltada às influências da matriz 

africana, visto que as práticas percussivas no Brasil são, majoritariamente, oriundas desta 

cultura. Com isso, há um entendimento sobre os motivos que levam as práticas percussivas 

sofrerem tantas repressões no contexto social brasileiro, principalmente, no século XIX, pelas 

elites.  

O trabalho de Vasconcelos (2001) é importante para compreensão do lugar 

atribuído aos negros e suas manifestações culturais. Esse autor realizou uma pesquisa sobre o 

capoeirista justiceiro conhecido por Besouro Verde, tratando sobre esse personagem da 

capoeira que apresenta a realidade em que o negro lutava pela sua sobrevivência e 

reivindicava os direitos sociais, resistindo ao preconceito da época através de manifestações 

culturais, nesse caso, a capoeira, prática esta que utiliza um conjunto de instrumentos de 

percussão, principalmente, o berimbau. 

É que a roda de capoeira tem os seus momentos de celebração. Os seus mitos são 
cantados, festejados e comemorados pelos capoeiristas do presente. A possibilidade 
de rememorar os acontecimentos que envolveram a vida, a história e os símbolos da 
capoeira torna-se desse espetáculo bailado, cantado e interpretado. Portanto, celebrar 
os seus símbolos é parte desse jogo/dança/luta que, esquivando de um tempo de 
perseguição, sobrevive na atualidade com a força e a potência necessária capaz de 
enfeitiçar os viventes do presente. (VASCONCELOS, 2003, p. 115) 
 

A fim de compreender os principais momentos de discriminação e as dificuldades 

de aceitação das práticas percussivas na música brasileira, recorre-se ao trabalho de Miguel 
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Wisnik (1989), sobre o significado do ritmo como base primordial do som e, 

consequentemente, da música, considerando que, mesmo sendo o ritmo, fisicamente, a 

essência formativa do som, há, ao longo da história do Brasil, uma inversão de valores e a 

falta de reconhecimento, oriundas dos condicionamentos culturais de cada época na 

sociedade. Assim, o ritmo e a percussão foram elementos musicais excluídos da apreciação de 

instituições representativas como a Igreja, no período medieval.  

Outro autor que nos auxilia na compreensão da pesquisa é Dilmar Miranda 

(2009), no livro, “Nós a música popular brasileira”, onde este descreve os caminhos que a 

música brasileira percorreu, sendo constituída por influências e características que estavam 

sempre interligadas ao contexto vigente de uma época. Miranda trata também das práticas 

percussivas, essas vistas como uma atividade desprivilegiada, ou seja, inseridas num contexto 

que representa as atividades realizadas por camadas sociais pobres, caracterizando, assim, as 

manifestações com percussão, como organizações perigosas e de ameaça à sociedade 

brasileira. 

Apesar de toda violência e repressão, ou precisamente por causa delas, os negros 
foram capazes de manter e adaptar padrões e práticas culturais, como os batuques, a 
capoeira, ritos como o candomblé, ou formas sutis como as tatuagens, bem como 
reconstruir relações de família e laços de solidariedade entre si. Mas, sobretudo, 
através da música marcadamente percussiva – do lundu ao samba urbano – [...]. 
(op. cit., p. 52) 
 

Após essa contextualização inicial sobre as práticas percussivas no Brasil, faz-se 

necessário compreender a constituição dos Grupos de Percussão e seu contexto em Educação 

Musical, sendo este a segunda temática. Apontou-se anteriormente para traços fundamentais 

em que a percussão esteve vinculada à cultura africana, desta forma, compreender sobre um 

grupo de percussão é buscar identificar como é formado um agrupamento percussivo, qual sua 

configuração instrumental e suas propostas. 

Não há publicações abrangentes que tratem sobre as identificações e 

caracterizações de grupos percussivos no Brasil, mas sabe-se que esses agrupamentos sempre 

existiram nas chamadas manifestações de rua. Os grupos são formados com um sentido 

funcional de acordo com as necessidades do grupo social. A partir de uma proposta 

estabelecida por determinado agrupamento é que se esclarece sobre a formação de um grupo 

percussivo, por exemplo, a percussão voltada aos cultos religiosos, às brincadeiras do 

folclore, às festas carnavalescas e outras, tornando-se uma representação da cultura popular de 

uma região.  

Nessas diferenciações, é importante identificar as terminologias que foram criadas 

no contexto dos grupos percussivos como os termos bateria, batuque, batuqueiro, 
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percussionista, regente de batuque, convenção, “black”, dentre outros. Para cada prática 

percussiva há uma denominação característica que se refere com a manifestação cultural.  

Desta forma, é preciso explicar o significado desses termos e suas devidas implicações para 

que possam assim ser empregados e escolhidos para compreensão deste trabalho de pesquisa 

que tem como foco o Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada. 

Encontra-se no Dicionário de Percussão, de Mário Frungillo (2003), um elenco de 

termos que auxiliam na compreensão dos diversos significados que se incorporam no universo 

da percussão, por exemplo, o mesmo termo “batuque” pode ser aplicado com vários 

significados: nome da manifestação afro-brasileira composta por música e dança, nome de um 

ritmo e nome de uma dança. (op. cit., p. 36). 

 

2.1 Práticas percussivas e Educação musical 

 

Existem trabalhos de pesquisa recentes que observaram nos grupos de percussão 

um campo rico para estudos na área de Educação Musical. Os principais grupos observados 

pelos pesquisadores foram as escolas de samba do Rio de Janeiro, apresentando assim as 

dinâmicas que acontecem nesses agrupamentos, tanto nas relações sociais como musicais. 

Mais recentemente, houve uma expansão do campo de pesquisa referente à 

música percussiva, alcançando estudos sobre grupos como os de maracatus, representantes na 

cidade de Recife e Fortaleza, trabalhos de cunho etnográfico sobre a música rítmica do 

Candomblé, e o axé music, em Salvador, principalmente. Isso demonstra uma inserção 

significativa dos estudos sobre práticas percussivas no âmbito da universidade, expandindo 

reflexões e contribuições.  

Por ser perceptível a riqueza de detalhes que se encontram nesses agrupamentos – 

música e contexto social –, a percussão amplia espaço para discussões dos processos de 

ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva acadêmica, o trabalho de Luciana Prass (2004), 

intitulado por “Saberes musicais em uma bateria de Escola de Samba: uma etnografia entre os 

Bambas da Orgia” apresenta uma reflexão sobre a abordagem dos saberes musicais em uma 

escola de samba, esclarecendo, assim, uma discussão sobre o ensino e aprendizagem da 

música popular de tradição oral.  A partir dessa investigação o trabalho ressalta aspectos 

importantes que configuram o contexto das práticas percussivas imersos na vida cotidiana dos 

sujeitos e suas atuações, assumindo funções de lideranças, organizadores, ritmistas e artistas. 

Tais fatores são necessários para nossa compreensão no que se apresenta como dinâmica do 
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GMPACC como as atividades de musicalização, criatividade e habilidade, não se detendo 

apenas em exercícios técnicos, como é mais comum encontrar nos métodos de ensino.  

Além disso, processos da transmissão oral, a repetição, imitação, improvisação e 

corporalidade fazem parte dessa trama musical nos ensaios que acontecem nos grupos 

percussivos.  

Na realidade, para chegar a ser ritmista de uma escola de samba, é preciso um 
envolvimento muito grande com o aprendizado da percussão, um aprendizado que 
não se restringe à aquisição de habilidades técnicas, mas que engloba um processo 
de socialização na cultura do carnaval, na tradição e na identidade sonora da bateria 
da sua escola de coração, uma afinação que transcende o estiramento das peles dos 
instrumentos e comporta um afinar de corpos e de sincronicidade coletiva. (PRASS, 
2004, p. 170) 
 

Em convergência com esse trabalho, há também um estudo sobre expressões 

musicais através da percussão em contextos coletivos na UFC, de Erwin Schrader (2011). 

Esta pesquisa buscou narrar o desenvolvimento de práticas percussivas em busca de saberes e 

estratégias de ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos numa trajetória do contexto 

percussivo em coletivo na universidade.  Tal pesquisa é uma referência introdutória para este 

trabalho, pois descreve os caminhos iniciais de formação do GMPACC, o objeto desta 

pesquisa, apontando, portanto, a importância de um trabalho que dê continuidade e contribua 

com outras reflexões sobre a música percussiva no âmbito acadêmico. 

Ao longo de nosso percurso, tornou-se importante o estudo dos caminhos de 
construção do movimento percussivo na Universidade Federal do Ceará e o seu 
alcance pedagógico-musical de maneira a tornar possível o incentivo de pesquisas 
no campo metodológico e social da percussão, construindo em um futuro próximo, 
fóruns de discussão entre a universidade, a comunidade e os mestres e ritmistas de 
baterias e batuques, criando e ampliando programas de formação na arte de percutir, 
incentivando assim o seu crescimento tanto nas escolas de ensino fundamental e 
médio quanto em instituições superiores de formação de professores de música. (op. 
cit., p. 5) 
 

No caso do GMPACC, quanto ao processo de ensino e de aprendizagem, há na 

aplicação das práticas percussivas uma adaptação dos pensamentos de alguns pedagogos que 

desenvolveram os métodos ativos na educação musical. Entende-se por métodos ativos as 

abordagens de educação musical que foram desenvolvidas no início do século XX e 

introduzidas, no Brasil, nos anos de 1950 e 1960, baseados em uma perspectiva de ampliar a 

relação homem e música através de práticas que englobassem conhecimentos além das 

competências de técnica instrumental, ou seja, a experiência musical deveria ser compactuada 

com o contexto cultural, social e a atuação do indivíduo como um todo.  
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O mais significativo na educação musical é que ela pode ser o espaço da inserção da 
arte na vida do ser humano, dando-lhe possibilidade de atingir outras dimensões de 
si mesmo e de ampliar e aprofundar seus modos de relação consigo próprio, com o 
outro e com o mundo. Essa é a real função da arte e deveria estar na base de toda 
proposta de educação musical. (FONTERRADA, 2008, p. 117). 
 

Desta forma, para tal fundamentação da pesquisa aborda-se a concepção dos 

métodos ativos, especificamente, na proposta pedagógica de Jacques Dalcroze.  Este educador 

é bastante conhecido pelo desenvolvimento da sua concepção que a música deverá ser 

compreendida por todo um envolvimento do corpo, partindo de movimentos para captação 

dos elementos musicais como ritmo, melodia e harmonia. Para Dalcroze, a elaboração de uma 

proposta de educação musical deverá ser baseada na interação entre a escuta e o movimento 

corporal. Além disso, ele também se preocupava com o acesso da música ao povo, sendo de 

extrema importância, assim, o alcance de uma proposta educativo para o coletivo.  

Seu sistema, muito embora se dedique ao desenvolvimento de competências 
individuais, pois é intensamente vivenciado pelo aluno, num movimento integrado 
que reúne capacidades psicomotoras, sensíveis, mentais e espirituais, é também 
pensado como agente da educação de educação coletiva. (FONTERRADA, 2008, p. 
128) 

 

A escolha por essa abordagem trabalha em concordância com as adaptações das 

atividades aplicadas diante da realidade grupo pesquisado. A importância dada ao corpo para 

uma sensibilização musical e corpórea antes de executar um instrumento percussivo, tem 

como ligação direta o toque de um tambor com o movimento corporal. Além do movimento 

que também pode ser trabalhado como expressão corporal dentro de um contexto musical, a 

utilização da voz – canto – como recurso pedagógico, também é muito presente nas práticas 

percussivas desenvolvidas no GMPACC, pois trabalha além do corpo com o instrumento 

primordial do ser humano: a voz.  

Na transmissão dos ritmos para os instrumentos, o recurso da oralidade é o 

pioneiro e a principal estratégia de ensino, com isso, estabelece-se uma sequência de 

procedimentos até o tocar de um instrumento: primeiro repete-se com a voz, depois com o 

corpo e, assim, com o instrumento. Neste procedimento, permite-se ao ritmista vivenciar 

possibilidades com o corpo, com a voz e com a improvisação no GMPACC. Sobre esta 

abordagem: 

A prática da improvisação tem um papel importante em sua proposta pedagógica e 
está presente desde os primeiros estágios, até chegar à sua forma madura, em 
estágios superiores de desenvolvimento. Dentro da proposta, assumem importante 
papel as atividades de eco (repetir o que se ouve) e pergunta e resposta (improvisar 
um segmento musical depois de ouvido um estímulo). Outra conduta bastante 
utilizada por ele são os ostinatti, figurações rítmicas ou melódicas repetidas, sobre as 
quais se podem improvisar vocalmente ou ao instrumento. Há também grande ênfase 
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no movimento corporal e na expressão plástica, interligados à experiência musical. 
(FONTERRADA, 2008, p. 161). 
 

No campo da percussão, o termo improviso é muito constante e também muito 

particular ao universo rítmico. A relação desta proposta aponta para possibilidades amplas que 

se desdobram em experiências e criação.  

Uma das principais características da linguagem percussiva popular é a oralidade, a 
transmissão oral de conhecimento, que lhe confere o status de música popular, 
deixando-a definitivamente fora do polo erudito. A linguagem percussiva é 
transmitida por observação e audição seguidas de imitação. Trabalha principalmente 
com a exploração do som e com a improvisação. (GUERREIRO, 2000, p. 271) 
 

A oralidade e a improvisação são os dois tipos de práticas mais aplicadas no ensino da 

percussão, conferindo um aspecto de informalidade que deve ser considerado como mais um 

recurso de práticas pedagógicas.  

Assim, como o foco da pesquisa é analisar o processo contínuo de formação humana e 

musical dos integrantes de um grupo de percussão sob uma perspectiva de educação musical, 

seguem-se abaixo as fundamentações necessárias para essa temática.  

  

2.2 Formação Humana e Musical 

 

Na obra “Pedagogia da autonomia”, de Paulo Freire (2006) encontra-se a 

importância de uma formação do docente e do discente em favor da autonomia dos sujeitos 

envolvidos nas práticas educativas. A reflexão do professor é fundamental para pensar em sua 

prática e proporcionar um diálogo mais interativo e crítico com seus estudantes. Neste 

processo, as possibilidades de ensino e de aprendizagem vão para além das questões de 

disciplinas e de conteúdos fixos em um currículo, pois os saberes dos educandos deverão ser 

entendidos como elementos indispensáveis para a construção do saber na educação.  

A realidade de uma comunidade, os problemas sociais, as questões políticas e 

culturais são exemplos de temáticas que trazem apontamentos para um trabalho que busque 

um processo formativo mais humano e reflexivo. “É preciso que, pelo contrário, desde os 

começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem 

forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” 

(FREIRE, 1996, p. 23). 

Ao pensar nessa perspectiva formativa, direcionando para uma abordagem 

musical, encontram-se nas práticas de grupos possibilidades educativas que sejam mais 

atentas a uma relação de ensino e de aprendizagem através da interação humana e criativa. 

Com isso, compreende-se que os ambientes educativos muito podem oferecer para que a arte 
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e a educação sejam construídas por experiências significativas e colaborativas, tendo o 

contexto coletivo como um campo propício para uma formação educativa.  

Encontra-se no trabalho de Elvis Matos (2008) a narração de seu próprio percurso 

de formação musical na cidade de Fortaleza, através de sua participação no Coral da UFC. A 

descrição de suas experiências, vivências e reflexões apontam para a importância de que um 

trabalho em contexto coletivo através de práticas mais colaborativas e humanas favorece um 

fazer musical criativo e de formação educacional. Segundo Matos: 

A afirmação do eu, assim, musicalmente, se dá em seu encontro com o outro para a 
construção do complexo espetáculo da vida no palco vivido. Quem atua na cena 
viva, quem nela é vivo e inteiro – verdadeiro, será vivo e inteiro consigo próprio nos 
momentos de silêncio interior que sempre preparam a eclosão do gesto, da palavra: o 
ato do encontro. (op. cit., p. 164) 
 

A partir desses dois referenciais teóricos será trabalhada a temática de formação, 

vinculando-os ao processo contínuo das atividades percussivas que se realiza no grupo 

pesquisado a partir dos dados recolhidos dos sujeitos que permanecem desde o início do 

projeto.  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa. Esta 

escolha foi possível por ser a mais adequada para os intuitos desta investigação, pois as 

observações buscaram analisar o processo formativo humano e musical dos integrantes em 

um grupo de percussão a partir do discurso destes. Diante disso, a compreensão e o 

acompanhamento da realidade local dos encontros, dos procedimentos das atividades e das 

interações entre os sujeitos do grupo conferiram aos dados a principal atenção desta pesquisa.  

O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o 
comportamento e experiência humanos. Tentam compreender o processo mediante o 
qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos 
significados. Recorrem à observação empírica por considerarem que é em função de 
instâncias concretas do comportamento humano que se pode refletir com maior 
clareza e profundidade sobre a condição humana. (BIKLEN, BOGDAN, 1994, p. 
70) 
 

A preocupação com o caráter subjetivo desta pesquisa foi apresentada através de 

descrições, entrevistas e registros para que pudessem manter maior proximidade com a 

realidade dos fatos ocorridos, embora não se excluam na abordagem qualitativa as possíveis 

dificuldades quanto aos riscos que o pesquisador enfrenta diante das interpretações e a da 

constante aproximação com o objeto da pesquisa. 

Ciente de que não é possível uma total neutralidade nestas condições de trabalho, 

as estratégias utilizadas para esta pesquisa tenderam, ao máximo, para uma construção de 

conhecimento voltado ao estudo objetivo dos valores subjetivos dos seus sujeitos.   

Por um lado, os estudos qualitativos não são ensaios impressionísticos elaborados 
após uma visita rápida a determinado local ou após algumas conversas com uns 
quatro sujeitos. O investigador passa uma quantidade de tempo considerável no 
mundo empírico recolhendo laboriosamente e revendo grandes quantidades de 
dados. [...] Adicionalmente, o objetivo principal do investigador é o de construir o 
conhecimento e não o de dar opiniões sobre determinado contexto. A utilidade de 
determinado estudo é a capacidade que tem de gerar teoria, descrição ou 
compreensão. (BIKLEN, BOGDAN, 1994, p. 67) 
 

Como delineamento desta abordagem qualitativa, utilizou-se o estudo de caso. 

Este modelo adequou-se às estratégias de investigação, na maioria dos casos, sobre grupos, 

instituições e comunidades com finalidade de aprofundar-se em seus contextos e 

características. Desta forma, o estudo de caso é sobre o Grupo de Música Percussiva 

Acadêmicos da Casa Caiada da UFC. Ressalta-se que tal delineamento é classificado como 

um estudo de caso único, pois no decorrer da pesquisa foram citados alguns outros grupos de 

percussão com a finalidade de exemplificações, mas foi apenas um único grupo, o GMPACC, 

que se manteve como foco durante todo o processo investigativo.  
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Os estudos de caso servem a muitos propósitos de pesquisa. São úteis para 
proporcionar uma visão mais clara acerca de fenômenos pouco conhecidos. São 
adequados para a formulação de hipóteses de pesquisa. Também podem ser 
utilizados para fornecer explicações acerca de fatos e fenômenos sob o enfoque 
sistêmico. O que significa que os estudos de caso podem servir tanto a propósitos 
exploratórios quanto descritivos e explicativos. Abrangem, portanto, um espectro de 
possibilidades muito mais amplo que o da maioria dos delineamentos de pesquisa. 
(GIL, 2009, p. 14) 
 

A minha afinidade com o Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 

Caiada apresentou-se nesta investigação como uma vantagem quanto ao envolvimento e 

participação na pesquisa. Antes de iniciar os propósitos deste trabalho eu já atuava como 

regente do grupo, desde 2009, tendo a minha participação constante como líder no grupo. Por 

isso, atualmente, devido ao meu envolvimento como pesquisadora e minha interferência direta 

neste, a modalidade adotada é a pesquisa participante, sendo um dos tipos de método da 

pesquisa participante. Sobre esta modalidade pode-se conferir:  

O investigador interage como membro. Além de observar, ele se envolve, assume 
algum papel no grupo. Trata-se de uma opção que exige muita maturidade 
intelectual; acentuada capacidade de distanciamento, a fim de não criar vieses de 
percepção e interpretação – o que não quer dizer neutralidade; e responsabilidade 
para com o ambiente pesquisado, de modo a não interferir demasiadamente no grupo 
ou criar expectativas que não poderão ser satisfeitas, até pela circunstância de sua 
posição transitória no grupo. (DUARTE, BARROS, 2006, p. 137) 
 

O meu envolvimento com o GMPACC iniciou em 2008, quando este foi 

desenvolvido como um projeto de extensão da disciplina de percussão lecionada pelo Prof. 

Dr. Erwin Schrader, do curso de música. Neste mesmo ano, eu atuava como monitora da 

disciplina e auxiliava nas atividades do projeto que eram organizadas pelo mesmo professor. 

Em 2009, ainda na graduação, assumi a regência do grupo, continuando como bolsista deste 

projeto. 

 

3.1 Universo da pesquisa 

 

Os encontros percussivos acontecem na Casa de José de Alencar, no bairro de 

Messejana, em Fortaleza, aos sábados pela manhã, de 09 às 12h. No ano de 2008, tinha a 

participação dos estudantes do curso de música e de psicologia da UFC. No decorrer desse 

ano, a frequência desses integrantes foi diminuindo e, no ano de 2009, ao assumir a liderança 

como regente, abri novas inscrições que contemplassem, principalmente, estudantes das 

escolas públicas do entorno da Casa de José de Alencar.  

Essa escolha deu-se devido ao propósito de ser um projeto de extensão da 

universidade, no qual cabe como dever de uma instituição pública aproximar-se da 
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comunidade.  Desta forma, em abril de 2009, o GMPACC passou a ser formado por 30 jovens 

da comunidade e, atualmente, o grupo, ainda em 2012, realiza suas atividades 

sistematicamente, seguindo uma proposta educativa de formação humana e artística através de 

práticas percussivas em colaboração.  

Os encontros continuam a ocorrer na Casa de José de Alencar, todos os sábados 

pela manhã de 09 às 12h, sendo formado por 25 jovens e adultos, mas, agora, com a 

participação de alguns jovens moradores da comunidade do entorno e de outros locais. É fato 

que no decorrer desses anos o grupo passou por várias mudanças, como a saída e a entrada de 

pessoas, e alterações, inclusive, na própria metodologia das aulas, mas sempre foi liderado por 

mim desde 2009.   

Essa vivência com o grupo me fez perceber e refletir sobre as experiências 

significativas que aconteceram durante esses anos até 2012. Declaro que a minha própria 

formação musical, no curso de música, foi uma consequência deste trabalho e pude, através 

deste, compreender a amplitude formativa que um trabalho percussivo em colaboração pode 

alcançar. Por isso, justifica-se o interesse em querer compreender como acontece o processo 

contínuo de formação humana e musical dos integrantes permanentes de um grupo de 

percussão, neste caso, o GMPACC.  

O período investigado foi o do ano de 2009 até junho de 2012, pois cada ano deste 

período retrata momentos fundamentais para auxiliar na análise dos processos formativos dos 

integrantes no grupo desde o início. E, quanto à escolha do término do período da 

investigação, no mês de junho de 2012, foi devido ao momento em que o grupo apresentou o 

espetáculo percussivo Sons da Casa. Durante os quatro anos no grupo, pude registrar, através 

de fotografias, filmagens, fichas de inscrição, elaboração de planos de aula e diários de 

campo, o constante contato que tive com o grupo.  

Este material foi registrado com uma finalidade pessoal e profissional para 

avaliação e reflexão sobre o meu trabalho como regente/professora, servindo-me também para 

publicação de artigos na área de Educação Musical. A elaboração dos planos de aula fazia 

parte das reflexões sobre quais conteúdos e objetivos seriam direcionados à turma; os diários 

de campo foram sempre redigidos com grande riqueza de detalhes, inserindo também minhas 

impressões pessoais. As fotos e as filmagens tiveram a finalidade de demonstrar alguns dos 

principais momentos dos encontros, registrando depoimentos informais, conversas, ensaios e 

apresentações públicas. 

Podemos dizer que registrar não é só arquivar, documentar, colecionar ou até 
“estocar”, mas é também um processo de mostrar os vários momentos em que o 
aluno esteve e está envolvido na prática pedagógica. Esse desenvolvimento, no 
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entanto, não se dá somente durante o planejamento, a observação das aulas 
ministradas no lócus [...]. Ele se dá também nos momentos de rememoração do 
vivido, isto é, através da memória e da reflexão. (COSTA, GONÇALVES, 2009, p. 
139) 
 

Ao final de cada encontro era redigido um diário de campo e, a partir das minhas 

reflexões sobre o desenvolvimento das atividades e dos participantes, eu planejava o conteúdo 

da próxima aula. Esta maneira de organizar os conteúdos fazia com que eu pudesse buscar e 

apresentar materiais didáticos e, também, fundamentar as práticas pedagógicas em literaturas, 

nas quais, na maioria das vezes, eu criava novas maneiras de aplicá-las junto ao contexto do 

grupo. Assim, considero que os registros coletados e os depoimentos que foram colhidos 

junto aos integrantes permanentes do projeto serviram como fontes de pesquisa fundamentais 

para esta investigação.  

 

3.2 Os procedimentos metodológicos 

 

Utilizamos para coleta de dados os seguintes instrumentos: documentos, 

levantamento bibliográfico e entrevistas. Por se tratar de um estudo de caso, poderia ser 

escolhida também a observação participante, pois é um instrumento de coleta de grande 

importância aos estudos de caso, colhendo, assim, dados a partir da aproximação ativa, real e 

contínua do pesquisador na realidade do grupo ou local. Porém, é fato que quando os 

documentos foram registrados, no período de 2009 até 2012, principalmente, nos anos de 

2009, 2010 e 2011.1, a visão não era dada a procedimentos de pesquisa, mas apenas como um 

material para acompanhamento de atividades, avaliações e reflexões pessoais / profissionais 

de forma geral.  

Por isso, o material existente do grupo é reconhecido como um documento 

pessoal, excluindo-se, assim, o instrumento de coleta pela observação participante. Os 

documentos foram guardados através de registros escritos (fichas de inscrição, planos de aula, 

diários de campo, partituras e artigos), registros de imagens (fotografias) e registros de áudio 

e vídeo (filmagens das atividades, apresentações, depoimentos informais e reflexões em 

grupo), durante a maioria dos encontros anuais. O contato com esse material passou por uma 

organização e elegeu temáticas que foram selecionadas de acordo com o problema da 

pesquisa para as devidas análises o que serviu também de auxílio e complemento para 

elaboração das perguntas das entrevistas. “O mais importante uso da documentação num 

estudo de caso, no entanto, é o do fornecimento de informações específicas com vistas a 

corroborar resultados obtidos mediante outros procedimentos” (GIL, 2009, p. 76). 
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A realização desta organização foi possível devido à grande quantidade de 

registros obtidos e pelos planejamentos traçados durante cada ano para as práticas 

pedagógicas. Tem-se como exemplo o planejamento do ano de 2011, que foi voltado para 

atividades que favorecessem a construção de um repertório para o primeiro espetáculo 

percussivo, tendo neste planejamento a redação em diários de campo e a demonstração 

através das fotos e filmagens.  

A pesquisa buscou através desta consulta e organização destes documentos para 

alcançar os objetivos específicos como caracterizar as construções da proposta do grupo e a 

descrição das principais atividades. Além disso, a organização e seleção inicial dos 

documentos auxiliaram no levantamento bibliográfico da pesquisa, pois foi fundamental para 

a compreensão de estudos sobre o tema de pesquisa e a escolha de temáticas que contemplem 

as perspectivas das dinâmicas envolvidas no grupo como terminologias do contexto 

percussivo, práticas pedagógicas em percussão e processos formativos (educação musical).  

Esse material registrado também auxiliou na identificação de quais foram os 

primeiros participantes do projeto, sendo possível perceber seus comportamentos, 

expectativas e desenvolvimentos no grupo ao longo do período estudado. E, por isso, foram 

escolhidos para aplicação das entrevistas 5 (cinco) sujeitos que tenham permanecido no grupo 

ao logo de todo o período. O tipo de entrevista utilizada foi o Grupo Focal (Focus Group) 

elaborada por questões semiestruturadas, seguindo um modelo de roteiro. As perguntas desse 

tipo de entrevista permitiram ao entrevistador, através de poucas e diretas questões, obter uma 

fala mais detalhada e longa do entrevistado.  

“O ‘focus group’ pode ser visto como uma combinação da entrevista 
individual e da observação participante. De fato, no decorrer da técnica, os 
participantes interagem entre si num processo de discussão que é observado 
e registrado pelo moderador, que é alguém integrado ao grupo. Assim, ao 
final, obtêm-se informações não apenas acerca do que as pessoas pensam, 
mas também em relação ao que sentem e como agem”. (GIL, 2009, p. 84) 

A elaboração desse roteiro de questões baseou-se no processo resultante das 

abordagens feitas sobre os principais registros encontrados nos documentos aliados às 

reflexões teóricas levantadas pela revisão bibliográfica. Esperou-se com essas questões colher 

dados que pudessem alcançar o terceiro objetivo específico – explicitar o sentido formativo do 

trabalho do GMPACC (UFC) na perspectiva dos integrantes / ritmistas e, principalmente o 

objetivo geral – analisar os fatores determinantes da permanência dos integrantes no grupo, 

auxiliando, por meio do roteiro, na sistematização das informações que foram fornecidas por 

diferentes entrevistados e, depois, sujeitos à análise e discussão dos dados.   
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3.3 Procedimentos para Análises dos dados 

 

Uma característica dos estudos de caso é que na maioria das pesquisas qualitativas 

a análise e a interpretação dos dados é um processo interativo, ou seja, inicia-se quando se 

começam os primeiros acessos aos procedimentos metodológicos. A cada contato com o 

material de pesquisa insinuam-se reflexões, indagações e percepções, por isso a análise e 

interpretação dos dados é um processo construído ao longo das investigações com caráter 

intuitivo. Mas essa é uma característica dada ao momento inicial para poder auxiliar na 

escolha de um método adequado para esta etapa.  

Através das percepções iniciais, devido ao acompanhamento dos encontros e o 

contato inicial com os documentos, foi possível escolher o processo de análise: a análise 

fundamentada teoricamente. Esta se concebe como:  

Consiste na definição de procedimentos analíticos com fundamento em proposições 
teóricas. Nela, assume particular importância a construção do arcabouço teórico, 
pois a lógica subjacente ao modelo é o da comparação dos resultados obtidos 
empiricamente como os que são obtidos dedutivamente de construções teóricas. 
(GIL, 2009, p. 94) 
 

Inicialmente, por uma perspectiva indutiva através dos materiais registrados, pude 

perceber que nos escritos dos diários de campo apresentavam-se uma ênfase à maneira de 

como as práticas pedagógicas eram aplicadas ao grupo e as reflexões que aconteciam ao final 

de cada encontro. Em momentos como estes, transparecia a relação de como os participantes 

se posicionavam e executavam as atividades, e os planos de aula convergiam dessas ações 

estarem vinculadas a uma literatura de educadores musicais que trabalham na concepção dos 

métodos ativos. Desta forma, a escolha por este tipo de análise favoreceu e reforçou uma 

validade interna dos elementos encontrados nos padrões empíricos junto aos padrões teóricos, 

ressaltando que através do discurso dos sujeitos pelas entrevistas obtidas foi que a análise dos 

dados teve o seu procedimento efetivo e completo.   

O procedimento da análise dos dados seguiu um esquema que auxiliou esta etapa, 

aplicando as seguintes etapas de redução, de exibição e de conclusão. A saber:  

A redução refere-se ao processo de seleção, focalização, simplificação, abstração e 
transformação dos dados obtidos. [...] A exibição consiste na organização dos dados 
selecionados de forma a possibilitar a análise sistemática das semelhanças e 
diferenças e seu inter-relacionamento. [...] Na conclusão e verificação, por fim, o 
pesquisador procura identificar o significado dos dados, suas regularidades, padrões 
e explicações. Procura também verificar se essas conclusões são dignas de crédito e 
capazes de suportar explicações alternativas. (GIL, 2009, p. 100) 
 

Na etapa de redução foram organizados em categorias os dados referentes à coleta 

dos documentos consultados, as reflexões centrais dos levantamentos bibliográficos e o 
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discurso dos sujeitos entrevistados. Depois, foram apresentados os dados em um formato de 

texto. E na etapa conclusiva, os dados foram sujeitos aos processos de interpretação com base 

nas categorias interligadas aos suportes teóricos utilizados durante a investigação no desfecho 

conclusivo. 
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4 GRUPO DE MÚSICA PERCUSSIVA ACADÊMICOS DA CASA CAIADA  

 

No âmbito acadêmico, a trajetória das práticas percussivas ainda é recente. Por 

isso é importante apresentar, mesmo que com brevidade, alguns fatores que influenciaram o 

cenário artístico – educacional na UFC para uma melhor compreensão da criação e da 

proposta do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada (GMPACC). Antes das 

atividades percussivas na universidade este espaço educativo foi marcado por uma história de 

ações e sujeitos envolvidos pela prática coral que contribuíram significativamente para a 

construção de um trabalho educativo que prezasse pela continuidade de um processo 

formativo humano e musical.   

Na Universidade Federal do Ceará – UFC, as discussões sobre a constituição de um 
curso superior de música, se delineiam desde a década de 1950 e tomam forma na 
década de 1980, período de grande efervescência no campo musical da cidade de 
Fortaleza.Todavia, somente nos anos de 2003 as antigas discussões se intensificam, 
dando início ao processo de elaboração de uma proposta de criação do curso de 
Educação Musical. Esse procedimento culmina no ano de 2005 com a aprovação do 
projeto do curso em todas as instâncias da Universidade. (SILVA, SILVA, 
ALBUQUERQUE, 2008, p.136) 
 

Para o entendimento desse contexto serão apresentados fatores que, 

consequentemente, contribuíram para a formação do grupo percussivo, tendo o período dos 

anos de 2009 – 2012, como foco para esta pesquisa. Primeiramente, os alicerces que 

desembocaram na efetiva criação do curso de música da UFC, campus de Fortaleza, depois, a 

realização da disciplina de percussão, a influência do mestre de cultura Descartes Gadelha e a 

criação do Núcleo de Música Percussiva com a realização do projeto de extensão GMPACC.  

A criação do curso de Música da UFC, no campus de Fortaleza, foi uma 

construção alicerçada por diversos acontecimentos históricos, na universidade, envolvidos em 

uma trama social e artística desde os anos de 1950, em Fortaleza. Neste período, a cidade 

apontava para um considerável crescimento urbano devido as constantes migrações, uma 

razoável infraestrutura e ampliava seu modelo de urbanização em inovações e modernizações. 

Na universidade, através do interesse do primeiro Reitor Martins Filho17 junto a um método 

de trabalho – o Canto Orfeônico18 – trazido pelo músico Orlando Leite19 iniciavam uma 

parceria que supunham a criação de uma escola de nível superior em Música.   

                                                            
17  Reitor Martins Filho: Antônio Martins Filho, natural da cidade do Crato – CE foi o primeiro reitor da 
Universidade Federal do Ceará, tendo representatividade pelo compromisso de fomentar as instalações e 
infraestrutura para a continuidade do funcionamento da universidade.  
 
18  Canto Orfeônico:  prática de atividade do canto coral através do coletivo com a finalidade formativa e 
educativa.  
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É importante ressaltar que a preocupação de Orlando Leite era ampliar as 

possibilidades de acesso e produção artística na cidade, tendo a universidade como um espaço 

apropriado para receber a comunidade, propiciar práticas musicais em contexto coletivo e a 

formação artística, ou seja, tinha uma visão de educador musical.  

A Escola de Nível Superior em Música foi criada em 1967, por meio do qual teve 

o reconhecimento dos Cursos Superiores de Instrumento (Piano, Violão) e Canto e a 

autorização para o funcionamento do curso de Professor de Educação Musical. Porém esta 

realização causou tensões com a classe dominante de artistas limitados apenas ao estilo 

musical erudito e a prática voltada ao estudo do instrumento piano20.  

  Orlando Leite concebia a formação musical para além da técnica instrumental, 

visualizando uma totalidade e não apenas um produto final, investindo também na formação 

de plateia para apreciar o ato artístico. Dentre as atividades musicais que aconteciam na UFC, 

ressalta-se o canto coral como uma das atividades que aconteciam com mais frequência e 

aglutinavam uma maior quantidade de pessoas. Mesmo após o ano de 1968 quando Martins 

Filhou saiu do cargo de reitor da universidade e os incentivos à produção artística declinaram, 

consideravelmente, a prática coral continuou atuando e sustentando-se com o que era possível 

manter através dos ensaios e apresentações.  

Anos depois, a partir da década dos anos de 1980, a cidade passa a vivenciar um 

cenário inovador e ousado no canto coral e no campo estético. Ressalta-se então o trabalho 

desenvolvido pelo coral da UFC sob a regência da maestrina Izaíra Silvino21.  

O novo jeito de cantar do Coral da UFC consolidar-se-ia não apenas através da 
opção pela música brasileira e pelo jeito brasileiro de cantar buscando na preparação 
vocal dos cantores do Coral da UFC. A exploração do espaço cênico, da 
movimentação do coral no palco em espetáculos que cumpriam temporada, trazia 
também novos elementos estéticos para a cena coral de Fortaleza. (...) Toda essa 
agitação coral ocorria exatamente quando o Brasil passava pelo processo de abertura 
democrática, e o Coral da UFC rapidamente aliou-se aos movimentos sociais 
organizados, cantando em bairros da periferia e em favelas, ou mesmo sonorizando 
passeatas nas ruas de Fortaleza. (MATOS, 2008, p. 131) 

 

                                                                                                                                                                                          
19 Orlando Vieira Leite: natural de Russas – CE, maestro com formação no Conservatório Nacional de Canto 
Orfeônico, no Rio de Janeiro, retorna para cidade de Fortaleza com o objetivo de ensinar música. Foi de 
fundamental importância para o desenvolvimento da Educação Musical na cidade de Fortaleza, tendo 
expressividade nas atividades do Madrigal e Coral da UFC.   
 
20 Piano: esta reflexão sobre a representatividade do instrumento piano refere-se a uma concepção da época, 
sendo, assim, essa interpretação poderá variar de acordo com outros contextos históricos e geográficos.  
 
21 Maria Izaíra Silvino Moraes: musicista e regente. Possui destaque no cenário coral por suas propostas 
educativas e inovadoras, principalmente, na atuação do Coral da UFC.  É professora aposentada da Faculdade de 
Educação – UFC e é sempre reverenciada por suas significativas contribuições na Educação Musical na 
universidade.   
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Uma nova linguagem musical que valorizava o diálogo com outras áreas além de 

abordar a dramaticidade e os aspectos políticos e culturais da cidade, inserindo, dessa forma, 

um espaço formativo em que os elementos da vida humana fossem a marca principal desse 

trabalho artístico. Para isso, foi necessário abrir caminhos e romper barreiras dos costumes 

tradicionais da época onde o acesso à música era permitido apenas aos poucos letrados da 

classe elitista da sociedade.  

O propósito do Coral da UFC era baseado em uma perspectiva de formação 

humana e musical semelhante à visão de Orlando Leite, sendo a educação musical a tônica 

das ações em que estes sujeitos estavam inseridos.  E, através desse contexto, foi espaço 

formador para muitos jovens que se deixavam seduzir pela sonoridade desafiante e, com isso, 

darem um sentido musical criativo a sua própria vida. “Para um jovem de dezessete anos, (...) 

cantar não significa apenas explorar as possibilidades musicais da vida, cantar era, naquele 

coral, explorar a própria vida, entendê-la e vivê-la”. (MATOS, 2008, p. 133).  

A regente Izaíra Silvino atuava no Coral da UFC de forma muito particular. Seus 

ensinamentos eram compartilhados através de encontros que explorassem aspectos humanos e 

musicais baseados na experiência do próprio fazer artístico, ou seja, era a realidade da vida 

que direcionava a construção musical. Este exercício propiciava a descoberta da autonomia, 

da liberdade e da criação através da participação colaborativa entre os próprios coralistas.  

Izaíra afirma que nunca deu aulas para os multiplicadores de corais. Por certo, ela 
nunca deu aulas formais, mas o ambiente de convivência musical, as 
experimentações musicais em forma de arranjos brasileiros para música brasileira, as 
atuações no palco do Teatro Universitário, o engajamento do grupo nos movimentos 
estético-sociais eram, sem sombra de dúvidas, as melhores aulas que um graduando 
em Educação Musical (de hoje, ontem e sempre) poderia ter. (MATOS, 2008, p. 
138)  
 

Outro acontecimento relevante, no coral da UFC, foi impulsionado pelo 

importante músico Paulo Abel do Nascimento22 ao lado de Izaíra Silvino. Paulo Abel 

idealizou uma proposta de criação e encenação de uma ópera com “temática nordestina”, 

convidando a maestrina para a coordenação pedagógica de tal projeto. Izaíra acolhe a ideia 

complementando com mais ousadia: “[...] Só se a gente aproveitar este projeto para criar a 

escola de música da nossa gente, uma escola como nunca dantes existiu.” (MATOS, 2003, 

p.59). Para inicialização deste projeto ópera foram convidados demais sujeitos para 

                                                            
22 Paulo Abel do Nascimento: cearense e cantor lírico. Portador de um raro registro vocal no qual preservou sua 
voz da infância devida a uma “deficiência natural na produção de testosterona”, sendo considerado como um 
“castrato” natural. Importante músico e reconhecimento internacional e de extrema relevância à cultura musical 
de Fortaleza.   
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elaboração sendo eles: construção musical, Tarcício José de Lima, cenário e figurino, 

Descartes Gadelha e o libreto, Oswald Barroso. 

O compositor Tarcício José de Lima foi convocado por Izaíra para escrever a música 
a partir do libreto que seria escrito por Oswald Barroso com a colaboração inicial de 
Eugênio Leandro. A UFC instituiu um cargo único no serviço público brasileiro: 
“Técnico em Harmonia Musical”, para o qual foi contratado o músico compositor. 
Assim iniciou-se a ópera. (MATOS, 2003, p. 62) 
 

O projeto ópera passa a ser denominado por: “Ópera Nordestina – Moacir das 

Sete Mortes ou a vida desinfeliz de um cabra da peste”. O intuito era contar a história do 

Ceará e que fosse construída sobre um alicerce pedagógico que disponibilizasse formação e 

criação musical com os elementos de uma ópera inseridos na cultura nordestina. “Educar e 

formar músicos através do fazer vivo, quase emergencial da música própria e apropriada, foi o 

pressuposto fundante da ópera nordestina Moacir das Sete Mortes ou a vida desinfeliz de um 

cabra da peste.” (MATOS, 2008, p. 76).  

O Coral da UFC seria uma espécie de coro base para a montagem da ópera e a sua 

permanência constante nas cenas planejadas do projeto era um reflexo das diversas montagens 

de espetáculos apresentados sob a regência da maestrina Izaíra Silvino. O repertório era 

baseado em ritmos que são “divulgados”, geralmente, pela camada popular como baião, 

xaxado, maracatu e outros, sendo também incorporados nos arranjos instrumentos percussivos 

não tradicionais em uma ópera europeia como: zabumba, atabaque e agogô.  

Durante essa construção da ópera aconteceu uma apresentação23 que se identifica 

a participação do artista plástico e percussionista Descartes Gadelha.  

Um “incidente” acabou tornando-se emblemático: após a apresentação da cena 4, 
seguiu-se o Maracatu de abertura da cena 5. Para fazer a transição entre uma cena e 
outra, criou-se uma atmosfera de senzala, com escravos bailando ao som de 
atabaques. Descartes Gadelha, percussionista e iniciado no Candomblé, por razões 
que ele mesmo diz ignorar, decidiu conferir o máximo de autenticidade sonora à 
cena e, assim, executou com toda concentração o “alujá de xangô”. Por efeito da 
cena e do som, uma das senhoras da plateia entrou em transe: o santo lhe pegou e 
Descartes teve que ir em seu socorro, logo após a apresentação. Isso sim, me parece 
algo que se coloca para além do conceito de pós-moderno ou pós-moderno. Nem a 
plateia de fora conseguiu ficar de fora diante da autêntica força. (MATOS, 2008, 
p.94) 
 

A respeito desse artista será tratado mais adiante sobre sua influência direta com a 

criação do GMPACC o que, desde já, se apresenta como um sujeito próximo e significativo às 

trajetórias artísticas da UFC.  

Uma série de fatores levou a pausa da execução do projeto da ópera – escola, por 

exemplo, o falecimento do músico Paulo Abel, em 1992, e a falta de investimento da própria 

                                                            
23  Apresentação ocorrida no Centro de Convenções de Fortaleza em um evento do congresso nacional de 
psiquiatria.  
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universidade e do Estado. Porém, a proposta educacional mantém-se viva e produtiva até os 

dias atuais. Pode-se dizer que essa trajetória colaborou de forma intensa com a formação de 

vários jovens músicos que, se antes não tinham espaços para estudar música em 

conservatórios e escolas públicas, puderam ter a oportunidade de vivenciar a construção de 

um caminho contínuo para multiplicação não apenas de corais e coralistas, mas também de 

uma proposta de Educação Musical ampla e de acesso democrático aos interessados em um 

fazer musical. “Seu alicerce pedagógico é a ação – doação coletiva: eu fui e sou um de seus 

alunos”. (MATOS, 2008, p. 143) 

Impulsionado pela efervescência do canto coral nos anos de 1980 e a 

multiplicação de corais que existia na cidade em 1990, foi apresentado à Pró-reitoria de 

Extensão, em 1995, por Elvis de Azevedo Matos24 um projeto de criação de um Curso de 

Extensão e Música. Almejava-se com essa proposta dá continuidade à criação de um curso 

superior em música na universidade. Portanto, a vivência e experiência musical que Elvis 

Matos teve como coralista e “acompanhante” da idealização da ópera – escola lhe deu 

possibilidades viáveis para execução de uma proposta educacional. 

[...] na verdade, era, em seu início, o bloco do eu sozinho! Se eu tivesse tido mais 
juízo... mas o curso de extensão em música se sedimentou, abriu campo de trabalho 
para outros professores de música e, em 2005, tornou-se uma graduação: 
Licenciatura em Educação Musical, curso ligado pedagogicamente e 
administrativamente à Faculdade de Educação, meu local de trabalho desde 1996, 
depois de outro concurso público na UFC, desta vez, para carreira de professor de 
nível superior. (MATOS, 2008, p. 68) 
 

A partir dessa citação percebe-se que o curso de extensão em música a permitiu 

além das ações educacionais (aulas de música sistematizadas) oferecidas ao público à 

permanência de uma reflexão mais madura para, de fato, a aprovação de um curso superior 

em Educação Musical na UFC. Afinal se o curso era de extensão este então deveria ser 

extensão de alguma área. As reflexões sobre essa nova empreitada intensificaram a partir de 

2003 e, com isso, foi feita a elaboração desse projeto – curso superior em Educação Musical – 

agora, desta vez, com a parceira entre Elvis de Azevedo Matos e Erwin Schrader25. Além 

desses dois sujeitos também tiveram a participação de outros professores e colaboradores.  

Reuniram-se nos primeiros meses de 2003 os professores Elvis de Azevedo Matos, 
Francisco José Colares de Paula e Luiz Botelho de Albuquerque, lotados no 
departamento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de Educação com os 
professores do Curso de Extensão em Música, Erwin Schrader, Ana Cléria Rocha e 

                                                            
24 Elvis de Azevedo Matos: professor doutor do curso de música – Lic. da UFC, campus Fortaleza. É regente 
assistente do Coral da UFC e assume a direção da Secretaria de Arte e Cultura da UFC.  
 
25 Erwin Schrader: professor doutor do curso de música da UFC, campus Fortaleza. Regente do Coral da UFC 
desde o ano de 2000. Responsável pelas atividades do coral além de ter sido idealizador e colaborador do 
trabalho com música percussiva no curso de música da UFC.  
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Marco Túlio Costa, estes últimos, professores de carreira de primeiro e segundo 
graus lotados na Pró- Reitoria de Extensão. Durante todo esse processo de 
elaboração da proposta a equipe recebeu a valiosa colaboração da Professora Maria 
Izaíra Silvino Moraes, ex-regente do Coral da UFC, que dedicou seus últimos anos 
de atividade na UFC, antes de aposentar-se em 1996, à solidificação de um núcleo 
de Arte – Educação no curso de Pedagogia. (UFC, 2007, p. 72) 
 

Com isso, o curso de Educação Musical – Licenciatura, na UFC, do Campus de 

Fortaleza foi criado em 2005, localizado no bairro de José de Alencar,26 no espaço da Casa de 

José de Alencar,27 em turno diurno. Uma característica do processo de seleção desse curso é o 

fato de não precisar realizar o teste de aptidão para submeter-se ao concurso do vestibular. 

Essa particularidade também faz parte de uma concepção que esses testes não garantem um 

desempenho satisfatório no decorrer do curso, além disso, é mais uma forma de dificultar o 

acesso para as pessoas que muito anseiam fazer música, mas que não tiveram condições 

financeiras para investir em aulas ou instituições privadas anteriores a um curso de graduação.  

O eixo condutor do curso é, obrigatoriamente, a prática de expressão vocal 

coletiva, pois, a voz, é um instrumento natural e próprio de cada indivíduo, sendo, portanto, 

uma disciplina realizada durante quatro semestres. 

O curso de Educação Musical visa formar educadores musicais que dominem os 
conteúdos, métodos e técnicas relativos aos processos de ensino e de aprendizagem 
da música, que tenham conhecimentos acerca da expressão e da linguagem musical 
que possam, com desenvoltura, trabalhar através do instrumento musical natural do 
Ser Humano: a voz. A ação do Educador Musical em Música que será formado na 
UFC receberá complementação instrumental por meio da prática de flauta-doce e/ou 
teclado. (UFC, 2007, p.70) 
 

Além do canto coral, outras disciplinas instrumentais (violão, flauta e teclado) são 

oferecidas em contextos de coletividade, mas são estudadas de acordo com a escolha do 

estudante. Neste caso, percebe-se que na disciplina de Prática instrumental não há, até o 

momento, a oferta de uma prática percussiva como componente obrigatório do fluxo 

curricular fato ocorrente devido a determinadas dificuldades do planejamento institucional.  

Inicialmente estavam previstos somente quatro campos de saberes práticos para a 
formação do professor de música: canto coral (voz), flauta doce, violão e teclado. A 
prática musical percussiva coletiva seria o quinto eixo de estudo prático. Entretanto, 
problemas com a carga horária total, de caráter obrigatório, do curso e o ineditismo 
da proposta na história do ensino superior em música no Estado do Ceará, fez com 
que as disciplinas criadas tivessem caráter optativo, visto que não havia no corpo 
docente efetivo um professor com formação na área de música percussiva, além de 
existirem dúvidas sobre como funcionariam as atividades eminentemente práticas 
dentro do ambiente acadêmico. (SCHRADER, 2011, p. 17-18) 

                                                            
26 José Martiniano de Alencar: nasceu em 1829, em Fortaleza, Messejana e faleceu em 1877, Rio de Janeiro. 
Escritor cearense e célebre por seu romance Iracema. 
 
27 Casa de José de Alencar: instituição cultural mantida pela Universidade Federal do Ceará e tombada pelo 
IPHAN em 1968. A área abriga a casa onde José de Alencar viveu sua infância. Espaço onde também funciona o 
curso de Educação Musical, desde 2005. 
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Diante da realidade inicial foi possível a partir da iniciativa do Prof. Dr. Erwin 

Schrader, que fez parte da equipe de professores e idealizador do projeto do curso de música, 

propor o ensino de práticas percussivas em contexto coletivo dentro das atividades do curso 

como opção para a integralização curricular.  A disciplina optativa de Oficina de Percussão I e 

II, lecionada pelo mesmo professor, baseava-se nos mesmos princípios do curso: um trabalho 

formativo – educação musical – através de práticas coletivas numa perspectiva de cooperação.  

 O estímulo ao espírito cooperativo é um dos fundamentais desta proposta estando 
reiterado nas disciplinas de canto coral e práticas instrumentais. Tal espírito também 
se fará perceber nas Oficinas de Música e Oficinas de Percussão. Tais oficinas, no 
caso das de percussão, buscarão explorar a expressividade de ampla gama de 
instrumentos de percussão eu existe na cultura brasileira, sempre numa perspectiva 
coletiva. (UFC, 2007, p. 79) 
 

A partir dessa concepção a disciplina formalizou-se com a seguinte organização:  

No projeto pedagógico final do curso de Música – Licenciatura, criado em agosto de 
2005 e em funcionamento desde fevereiro de 2006, com o ingresso da primeira 
turma, foram incluídas duas disciplinas de prática musical realizada com 
instrumentos de percussão, com 32 horas/aula cada, divididas em dois semestres, 
ambas de caráter optativo. A primeira disciplina – Oficina de Percussão I – tinha 
previsão de ser ofertada no segundo semestre do curso e a segunda – Oficina de 
Percussão II – no semestre subsequente. (SCHRADER, 2011, p. 18) 
 

A trajetória inicial da disciplina de percussão foi, recentemente, abordada como 

uma das temáticas da tese de doutorado do professor Erwin Schrader (2011), intitulada por 

“Expressão musical e musicalização através de práticas percussivas coletivas na Universidade 

Federal do Ceará”. Por isso é necessário ter como base alguns dados que constituem a história 

do grupo, mas sem ter a necessidade de um maior aprofundamento. O referido autor relata, 

detalhadamente, os passos iniciais para realização da disciplina de percussão quando ainda 

não existia nenhum instrumento de percussão disponível para aula.  A “batucada” acontecia 

com mesas, cadeiras, armários e leituras de textos. A metodologia da disciplina era baseada 

em leituras rítmicas de métodos como o “Batuque é um Privilégio”, Oscar Bolão (2003) e 

reflexões sobre temáticas da área.  

A inserção da prática percussiva na universidade, como disciplina, apresentava-se 

como uma atividade desafiante e trazia suas particularidades de acústica, metodologia e 

recursos financeiros. Na verdade, abria-se um caminho para ser explorado e descoberto, 

tomando assim impulso e persistência através de atividades e apresentações que 

possibilitaram uma maior visualização e reconhecimento das necessidades de se continuar e 

“abastecer” as atividades percussivas na academia. Com isso, através da emissão de projetos 

em editais do Pró-docência – UFC e SECULT – CE a disciplina foi recebendo verbas para 

investimento nos instrumentos percussivos.   
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As atividades da disciplina de percussão do primeiro semestre de 2007 foram 
realizadas de maneira satisfatória, pois conseguimos adquirir um número razoável 
de instrumentos para a prática de três linhas de investigação rítmica: o samba, o 
baião e o maracatu. O instrumental básico inicial era composto de: 2 surdos graves, 
2 surdos menores, 2 zabumbas, 3 caixas, 4 tamborins, 4 repiques, 1 chocalho, 3 
agogôs, 3 pandeiros, 4 triângulos e ainda conseguimos 4 alfaias (tambor de couro e 
madeira) através de uma doação feita pela Associação de Amigos do Coral da 
Universidade Federal do Ceará. (SCHRADER, 2011, p. 43) 
 

O patrimônio instrumental iniciou com 56 instrumentos e ao longo dos semestres 

foi aumentando e configurando-se com uma quantidade de 60 a 80. Atualmente, tem-se 

aproximadamente mais de 200 instrumentos percussivos. (ANEXO A) 

As aulas de percussão foram marcadas por atividades de técnica instrumental, 

criação de arranjos e regência percussiva. Era dada oportunidade durante as aulas para que os 

próprios alunos criassem arranjos de composições através da percussão, além disso, no treino 

técnico dos instrumentos eram aproveitados alguns alunos com mais experiência para que 

pudessem atuar como líder de naipe e, ao final da aula, era possível assumir a regência geral 

do grupo.  

Durante as aulas de percussão o professor Erwin Schrader ressaltava a 

importância de se refletir sobre os processos educacionais que ocorrem em um grupo de 

percussão. Alguns questionamentos sobre a condução da aula eram levantados durante a 

própria aula, dando oportunidade aos estudantes um momento de reflexão e construção do 

fazer percussivo. Toda prática realizada na aula estava inserida em um contexto que permitia 

a colaboração entre os estudantes e o professor.  

Durante o semestre de 2007.2 e 2008.1 estive matriculada na disciplina e, diante 

das possibilidades de atuação durante a aula, realizei algumas atividades como monitora e 

participei com entusiasmos sobre as reflexões de montar um Núcleo de Música Percussiva. 

Essa proposta surgia pela necessidade de conhecer, pesquisar e produzir artisticamente através 

da percussão, percebendo que era pouco tempo durante os encontros da disciplina.  Isso me 

levou a sistematizar algumas atividades que eu achava importante para uma aula de 

percussão, pondo em prática assim a minha formação inicial como docente. Elaborei um 

plano de atividades que foi orientado e discutido junto com o professor e a turma da 

disciplina. (ANEXO B)  

Das reuniões para discussões sobre o nosso futuro, sentados no chão dos alpendres 
dos anexos da Casa de José de Alencar, surgiu, escrita pela aluna Catherine  Furtado 
do Santos, aluna do terceiro semestre do Curso de Música – Licenciatura, a proposta 
de trabalho para o Grupo de Percussão da Universidade Federal do Ceará. Antes de 
tomar a decisão sobre a criação oficial do núcleo, consultei o coordenador do Curso 
sobre possíveis empecilhos e ilegalidades em transformar as disciplinas de percussão 
em seminários abertos, disponibilizando o acesso às aulas de alunos não 
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matriculados, de outros cursos da universidade e da comunidade. (SCHRADER, 
2011, p.114) 
 

Diante dos avanços da disciplina de percussão o professor Erwin Schrader tinha 

discutido comigo sobre a possibilidade de elaborarmos um projeto de extensão para que 

pudessem ser oferecidas aulas de percussão para comunidade do entorno da Casa de José de 

Alencar numa perspectiva da formação de um grupo de música percussiva. O projeto previa a 

participação de 120 estudantes das escolas públicas, distribuídos em três turmas com três 

encontros durante a semana com a participação de bolsistas e um mestre de cultura para 

orientação. A elaboração foi feita e foram solicitados os recursos para compra de instrumentos 

e bolsas por meio de projeto para prefeitura da Regional VI do bairro de Messejana. O projeto 

foi encaminhado, mas não conseguimos a aprovação em tempo hábil.  (ANEXO C) 

Paralelo a essas discussões sobre o Núcleo de Música Percussiva o professor 

convidava por vários momentos o Mestre de Cultura Descartes Gadelha para auxiliar no 

desenvolver das aulas e colaborar com informações culturais sobre música percussiva, 

estabelecendo, assim, um diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular.  

Durante o período de criação e implementação das disciplinas de percussão no curso 
de Música – Licenciatura foi necessário empreender um esforço no sentido de 
conhecer estratégias de ensino e aprendizagem, que inexistiam na literatura sobre 
música percussiva e iniciei um diálogo com mestres da cultura popular, dentre eles, 
Descartes Marques Gadelha. O contato com quem entendia ser um Mestre de 
Cultura Percussiva me permitiu começar um processo de organização de conteúdos 
e estratégias educacionais para serem desenvolvidas durante as disciplinas. 
(SCHRADER, 2011, p. 6) 
 

Ressalta-se que a figura de Descartes Gadelha, no campo artístico da 

universidade, já se apresentava com grande contribuição e reconhecimento no projeto da 

Ópera e na exposição de suas obras (artes plásticas) no Museu de Arte da UFC, por isso, a sua 

colaboração na disciplina de percussão propiciou uma experiência significativa.  

Ainda na Década de 1980, Descartes Gadelha recebeu vários convites para integrar, 
como percussionista, projetos musicais diversos. O mais importante deles foi sua 
participação no Projeto Ópera Nordestina, da Universidade Federal do Ceará. Além 
de realizar toda a concepção do figurino e cenográfica para o projeto, Descartes 
Gadelha integrou a equipe de músicos que encenaram pela primeira vez, parte da 
ópera, no Congresso Nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria, realizado no 
Centro de Convenções de Fortaleza/CE em 1987. (SCHRADER, 2011, p. 146 – 147) 
 

Um fato importante foi que nas vésperas de concretizarmos a execução do Núcleo 

de Música Percussiva Descartes Gadelha estava presente acompanhando os passos iniciais 

dessa criação que, até então, não sabíamos ao certo como seriam as futuras ações e os 

participantes do projeto. Porém as expectativas e intenções eram as melhores.  

Escolhemos o dia 28 de abril de 2008, uma segunda-feira, horário de aula, para 
realizar a solenidade oficial de lançamento do núcleo e convidamos o mestre de 
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percussão Descartes Gadelha para conferir uma palestra sobre ritmos brasileiros e 
realizar uma vivência musical com os participantes. Muitos alunos do primeiro ano 
do Curso de Licenciatura em Educação Musical estiveram presentes. A motivação 
foi intensa! Descartes Gadelha ficou encantado e o convidamos para ser o padrinho 
do grupo e nosso consultor técnico. (SCHRADER, 2011, p.115) 
 

Através da motivação e entusiasmo de Descartes Gadelha com o 

acompanhamento e o aceite de convite para ser padrinho da nova proposta recebemos do 

convidado um presente no dia 16 de junho de 2008: uma composição de samba – enredo 

intitulada por “Casinha Caiada” (ANEXO D). Tal composição nos foi concedida abaixo das 

mangueiras da Casa de José de Alencar e no mesmo momento nos foi lançado o desafio de 

desfilarmos na avenida. O nome do samba – enredo faz alusão a casa onde supostamente 

morou o escritor cearense José de Alencar e suas paredes são pintadas de cal28.  

“Samba-enredo para os Acadêmicos da Casa Caiada do curso de música da 
Universidade Federal do Ceará. Esse samba é uma alusão poética a casinha onde 
nasceu o nosso grande escritor José de Alencar. Autoria de Descartes Gadelha e Inês 
Mapurunga”. (Descartes, 16/06/2008) 
 

As atividades do núcleo passaram então a acontecer aos sábados no horário de 09 

às 12h, inicialmente, apenas com a participação de estudantes matriculados na UFC e com 

apenas poucas exceções de pessoas externas da universidade. O grupo ainda realizou um 

cortejo carnavalesco com o samba – enredo “Casinha Caiada”, tendo a concentração no 

espaço do condomínio onde eu residia e saiu em desfile para a Avenida da Universidade.  

No sábado, dia 14 de fevereiro de 2009, vestindo roupas em tons e branco e azul, o 
grupo se reuniu para fazer pinturas corporais, colocar narizes de palhaço e ensaiar o 
samba enredo “Casinha Caiada” no quintal do condomínio de apartamentos de 
Catherine Furtado dos Santos, participante dessa empreitada carnavalesca. Ao final 
da tarde, o Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada, sob a regência 
da própria Catherine Furtado dos Santos transpôs os muros da universidade e 
desfilou nas ruas do bairro do Benfica, em Fortaleza/CE. (SCHRADER, 2011, 
p.170) 

                                  Figura 1 – Cortejo carnavalesco na Avenida da Universidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

                                                            
28 Cal: produto químico, em pó branco, utilizado para pintar paredes quando é feito uma mistura do produto com 
água.  
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Depois desse evento com a continuação das aulas durante os sábados a frequência 

dos participantes foi diminuindo e sendo necessário rever o real propósito para continuidade 

do projeto. Desde o início das reflexões era citado o grande interesse em ampliar e inserir no 

projeto a participação com estudantes das escolas públicas do entorno da Casa de José de 

Alencar. Essa idealização tinha até mesmo sido encaminhada em formato de projeto para 

Regional VI, porém foi “pausado” pela demora da aprovação. Mesmo com a não efetivação 

do projeto com a prefeitura, em 2009, assumi como bolsista de monitoria da disciplina de 

percussão, ressaltando que nesse ano eu já tinha concluído os créditos da disciplina.  

Desta forma, pude fazer contato com as escolas públicas do entorno para fazer 

uma nova divulgação do trabalho e assim (re) começar o trabalho com o projeto de extensão 

que agora se chamava Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada.  

No primeiro semestre de 2009, no final das aulas de sábado, ainda com os 

estudantes da universidade, o silêncio deixado pela batucada era interrompido por sons de 

tambores que pairava de longe. Esse fazia com que a turma voltasse a tocar novamente nos 

tambores imitando o ritmo que se escutava de fora. O ritmo era de marcha. Ao sair da Casa de 

José de Alencar – UFC, eu, Erwin e Romenick Ferreira Magalhães29 detectamos que havia 

uma batucada dentro da E.E.F.M Iracema30. Tinha 11 jovens vestidos com fardas de 

escoteiros e um regente que sinalizava os comandos de posicionamentos e toques. Os 

instrumentos utilizados eram: bombos, surdos e caixas. O movimento do grupo era 

sincronizado junto à mudança do ritmo e mantinham a marcação da pulsação com os pés. 

 Aproximamo-nos do espaço e, em um momento de pausa, conversamos com o 

regente para obtermos mais informações. O grupo era uma banda marcial e não dá escola. Os 

ensaios aconteciam com o intuito de treinar para os desfiles do mês de setembro, tendo a 

quadra da escola como espaço cedido aos encontros nos dias de sábado à tarde e uma sala 

para guarda de instrumentos. Percebi que a escola não tinha um grupo de percussão da própria 

instituição. Através desta visita indaguei sobre qual seria a possibilidade de começar um 

trabalho percussivo com os estudantes daquela escola a partir da proposta do projeto de 

extensão Casa Caiada.  

 

 

 
 

                                                            
29 Romenick Magalhães: estudante do curso de música – UFC e bolsista do projeto de extensão. 
 
30 Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Iracema.  
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                 Figura 2 – Ensaio da Banda Marcial na escola 
 
 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

O dia dessa visita aconteceu em 21 de março de 2009 e, neste período, eu tinha 

assumido como bolsista do programa de monitoria com o projeto Núcleo de Percussão da 

UFC. Com isso, percebi que um trabalho percussivo deveria ser começado com urgência no 

entorno da Casa de José de Alencar e, o que antes era só dos estudantes da universidade, 

deveria ter o público da escola e da comunidade. Entrei em contato com a diretora da escola e, 

no dia primeiro de abril, com a ajuda dos alunos da disciplina de percussão do curso de 

música da UFC, realizei o primeiro convite aos estudantes para fazerem parte do Grupo de 

Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada – UFC. Os instrumentos foram divididos nos 

carros e chegamos até a escola com uma configuração básica de escola de samba.  

Ao se posicionar no pátio principal a diretora informou que a escola iniciava o 

período de greve, por motivos maiores e de caráter de emergência, tendo até mesmo que 

mandar os estudantes de volta para casa naquele exato momento. Não deu tempo os 

estudantes assistirem e serem informados do convite do grupo.  Mesmo com a falta dos alunos 

a direção da escola e os professores pediram que tocássemos da mesma forma e que fariam o 

esforço de ligarem para os alunos e comparecerem aos ensaios do grupo. A apresentação foi 

feita. Tocamos um ritmo de samba com convenções e dinâmicas. As professoras entraram ao 

centro da roda para sambarem e, no final, foi perceptível a empolgação e o reconhecimento da 

importância dos estudantes participarem de um grupo de percussão por parte da direção da 

escola.  

Informei à diretora que as aulas aconteciam às quintas-feiras de 14 às 17h e aos 

sábados de 09 às 12h na Casa de José de Alencar – UFC. As inscrições eram feitas comigo e 

era gratuita. A proposta percussiva para receber os estudantes da escola ainda não estava 
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planejada o que eu tinha eram referências dos ensaios dos maracatus, das disciplinas de 

percussão e de um plano de trabalho que elaborei em 2008, mas tinha certeza que a proposta 

do grupo era baseada em práticas de contexto coletivo e o objetivo era proporcionar uma 

formação musical e humana, sendo um reflexo da própria formação do curso de música da 

UFC. Nas duas primeiras semanas, após o convite, poucos estudantes apareceram. Não 

formava um grupo de 10.  E, por isso mesmo, eu não sabia ao certo como começar. Mostrei a 

sala, os instrumentos, explicava um pouco sobre cada um deles e fazia um ensaio prático com 

o ritmo de baião. Havia um aluno que tocava com boa habilidade zabumba, o Denis. Ele 

comentou que a escola estava ligando para os alunos e que, com certeza, muitos outros iriam 

aparecer.  

           Figura 3 – Os três primeiros visitantes 

 

 

 

 

 

 

               
                Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

Atentei-me que quando acabasse o período de greve nas escolas o dia de quinta a 

tarde não seria oportuno para todos e, por isso, optei em deixar os ensaios apenas nos dias de 

sábado de 09 às 12h como de costume. Os dias se passavam e a greve dificultava meu contato 

com os estudantes. A participação de alunos era baixa e, às vezes, vinham apenas três. No dia 

22 de abril o núcleo de percussão da UFC ganhou aproximadamente 60 instrumentos de 

doação da SECULT. (ANEXO E) A quantidade de instrumentos contou no total de 120 

instrumentos e com os mais variados tipos.  

O importante da data desta entrega dos instrumentos foi que dias seguintes o 

período da greve nas escolas acabou e recebi a visita de 25 estudantes da Escola Iracema. O 

núcleo de percussão estava “abastecido” percussivamente e tinha pessoas querendo tocar. 

Alguns desses alunos já tinham participado dos ensaios na quinta, mas mesmo de forma 

esporádica firmaram presença neste sábado e comentavam que já tinham feito uma aula 
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anteriormente. Foi a partir desse momento que pude visualizar a prática de um projeto 

percussivo com estudantes da escola pública dentro do espaço da universidade. E, a partir 

disso, vislumbrei a possibilidade de como seria esse novo processo no Grupo de Música 

Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada – UFC. Disponibilizamos em anexo uma tabela 

histórica dos sujeitos e ações. (ANEXO F)  

  

4.1 Sal e sol, saudações do meu Ceará (GMPACC – 2009) 

 

Este capítulo descreve o processo de constituição e formação do Grupo de Música 

Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada – UFC com a participação dos estudantes da Escola 

Estadual Fundamental e Médio Iracema no ano de 2009. Neste período, os estudantes 

participaram das atividades do grupo dentro do espaço da universidade e, através dos registros 

em áudio e vídeos e diários de campo foi possível apresentar os principais processos 

formativos. 

Os encontros aconteceram do mês de maio até novembro, com exceção do mês de 

férias – julho – e, através dos registros de planos de aula, diários de campo, gravações em 

áudio e vídeo, deste período, seguindo uma sequencia cronológica, foram eleitas práticas 

pedagógicas que estão relacionadas às ações colaborativas de um processo formativo dos 

participantes do GMPACC – UFC: Vivência de espaço, Execução de música percussiva e 

Apresentações.  

 

4.1.1 Vivência de espaço  

 

Conhecer o espaço de aula é fundamental para uma maior interação do estudante e 

do professor com o meio. A Casa de José de Alencar é uma instituição cultural mantida pela 

Universidade Federal do Ceará. Local privilegiado para realização de aulas e vivências de 

ensino e aprendizagem.  Há além de uma estrutura física com salas de aula, sala de reunião e 

auditório, espaços culturais como: Museu Arthur Ramos, Pinacoteca Floriano Teixeira, Salão 

Iracema, Biblioteca Braga Montenegro, Casa de José de Alencar e as ruínas de engenho a 

vapor, oferecendo ainda um campo de inspiração artística e poética com os verdes das 

árvores, gramas e natureza local. Para conhecer a Casa de José de Alencar os interessados 

podem agendar uma visita guiada com o trabalho de profissionais – guias- para conhecer a 

história e os espaços culturais do local.    
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Conhecer o espaço da Casa de José de Alencar foi fundamental para as propostas 

pedagógicas utilizadas no GMPACC. Inicialmente, porque a maioria dos estudantes não 

conhecia e não sabia do acesso gratuito ao local. A visita ao local representou o acesso a um 

equipamento cultural localizado no próprio bairro onde moravam os participantes. Depois, o 

contato cultural com três espaços significativos ao conteúdo percussivo: Museu Arthur Ramos 

– contém objetos das manifestações culturais afro-brasileira – Salão Descartes Gadelha – 

fundador do GMPACC – e, a Casa de José de Alencar – patrimônio histórico que nomeia o 

grupo de música percussiva da UFC.  Com o auxílio de umas das guias da instituição, foi 

feita, inicialmente, uma visita ao Museu Arthur Ramos.  

O Museu Arthur Ramos apresentava à coleção Arthur Ramos que trazia peças 

representativas das manifestações afro-brasileiras. Para cada peça havia uma explicação sobre 

a história e o simbolismo correspondente.  

A Coleção Arthur Ramos é composta por objetos coletados pelo antropólogo 
alagoano Arthur Ramos acerca das manifestações culturais afro-brasileiras no Brasil. 
Entre os objetos, encontramos imagens, colares e ervas utilizadas nos rituais 
sagrados e instrumentos utilizados na dominação e repressão da comunidade negra. 
(OLIVEIRA, VIEIRA, s/n, p.02,) 
 

Entre as seções dos objetos, a exposição dos tambores, foi uma das observações 

mais relevantes da visita. O tambor é um instrumento com grande valor simbólico e cultural 

na música percussiva. Há diversos tipos de tambores, das mais variadas formas e tamanhos, 

tendo, geralmente, uma configuração básica, feita por um corpo cilíndrico de madeira com 

uma membrana31 fixa e tensionada em seu diâmetro. São classificados por membranofônicos 

por obterem uma vibração sonora quando tocadas na membrana. No espaço, também tinha 

instrumentos de metais como chocalhos e agogôs, sendo classificados como idiofônicos por 

emitirem as vibrações sonoras quando percutidas no próprio corpo do instrumento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
31 Membrana: película que cobre a extremidade de um tambor, podendo ser de couro (pele de animal) ou 
sintética (material de plástico). Também chamada por pele. 
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               Figura 4 – Visita ao Museu Arthur Ramos (UFC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 

Um aspecto importante na visualização dos tambores foi identificar as diferenças 

timbrísticas entre si e dos tambores com os chocalhos. No material que constitui os tambores, 

do museu, predomina a utilização de membranas de couro, ou mais conhecidas como, pele32 

de couro. No núcleo de percussão, a maioria dos tambores possui peles sintéticas, ou seja, 

peles com material de plástico. Com essas diferentes características das membranas os 

tambores ganham variações nas sonoridades, nas apropriações do uso, na manutenção e na 

construção do material. O uso do couro é mais frequente em tambores com casco de madeira, 

geralmente, associado a instrumentos tocados em rituais religiosos e/ou nos ritmos cubanos e 

latinos. Ao longo do tempo, manifestou-se a necessidade de trocar as peles dos couros por 

peles sintéticas: 

Com o advento da indústria e das pesquisas, a pele animal tem sido substituída por 
uma membrana de plástico ou “nylon”, o que diminui seu custo e elimina em grande 
parte a influência da umidade do ar. A umidade do ar é absorvida pelas “peles” 
orgânicas o que as torna mais pesadas, provocando constantes modificações na 
altura do som produzido. (FRUNGILLO, p. 251, 2003) 
 

O uso mais predominante da pele sintética passou, consideravelmente, a ser mais 

utilizada na construção dos tambores de fábrica mesmo sendo estes usados para fins religiosos 

ou não. E, as peles de couro, na construção de tambores feitos por luthiers33. O envolvimento 

da turma na exposição dos tambores despertou o interesse sobre aqueles instrumentos. O fato 

de conhecerem instrumentos antigos, marcado por peles e madeira gasta, trouxe aos 

estudantes a busca de um conhecimento novo e, principalmente, pelo efeito visual do tempo 

histórico.  

                                                            
32 Pele: é o mesmo termo utilizado para membrana. 
33 Luthier: termo utilizado para classificar profissionais que constroem e reparam instrumentos musicais.  
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Eu achei interessante, É muito legal. Por que trouxe mais conhecimento pra gente. 
Por que se a gente não estivesse aqui não estaríamos conhecendo. (primeiro 
participante) 
Eu gostei também. Achei muito interessante. Aprendemos sobre a cultura do Brasil, 
do Ceará. (segundo participante) 
Foi muito interessante. Por que faltava um conhecimento. E esse conhecimento foi 
aberto. Foi revelado. (terceiro participante) 
Eu gostei. Aprendemos mais sobre música. De onde veio. Aprendemos há quanto 
tempo foram usados aqueles instrumentos. Atabaques. (quarto participante) 
Eu gostei porque nós conhecemos lá e vai nos inspirar para tocar os instrumentos. 
(quinto participante, maio de 2009) 
 

Estes trechos foram citados para exemplificar a visão que se formou com a visita 

ao museu, sem pretensões de análises mais profundas desta coleta, à priori. Estas falas 

revelam a repetição das palavras: conhecimento e aprendemos. Com a aparição destes termos 

assegurou-se da possibilidade de realizar um trabalho percussivo que envolvesse nas práticas 

pedagógicas uma contextualização de conhecimentos históricos e culturais, antecedendo, com 

fundamentos, uma execução prática.    

O segundo local de visita foi o Salão Iracema. Este espaço foi cedido para 

Descartes Gadelha para sua exposição sobre o romance Iracema de José de Alencar. O 

objetivo de conhecer o salão de artes foi apresentar uma parte da vida e obra do fundador do 

grupo que eles estavam participando. Pela grandiosidade da obra de Descartes Gadelha, pode-

se explicar que, além de toda criatividade e habilidade rítmica, o artista também tinha uma 

vasta produção nas artes plásticas.  Desta forma, foi fundamental relacionar que no mesmo 

ambiente de ensaios do grupo também havia a exposição de artes plásticas, de uma artista que 

foi fundador do grupo. A produção artística, em exibição, retratando o romance Iracema, 

através de telas pintadas com material nanquim, favorecia a ampliação dos conhecimentos 

sobre a cultura cearense e que, além da música percussiva, compunha uma obra artística de 

valor cultural significativo. Observar a exposição de Descartes Gadelha pôde compartilhar 

ideias sobre as possibilidades e potencialidades do ser humano no fazer artístico.  

        Figura 5 – Visita ao Salão Iracema de Descartes Gadelha (UFC) 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                         Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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O terceiro local foi à Casa de José de Alencar, chamada por Casinha de José de 

Alencar. A apresentação dos fatos históricos, através da explicação da guia, esclarecia os 

principais pontos sobre a vida e obra do autor cearense. A localização da casa implicava 

também em esclarecer conhecimentos sobre a preservação daquele ambiente que tinha sido 

tombado como patrimônio histórico. A guia fazia perguntas sobre o que significava a palavra 

tombamento e, em seguida, também interrogava sobre como se preserva um espaço tombado 

historicamente. Esta pergunta propiciou uma intervenção, feita por mim, sobre a preservação 

dos instrumentos de percussão. Assim como o espaço também possui cuidados, os 

instrumentos de percussão também tinham as mesmas particularidades, tendo os cuidados 

necessários que iriam desde o manuseio até o guardar nas estantes. Esta visita a “casa” 

propiciou saberes histórico e, ao mesmo tempo, a valorização do patrimônio histórico e 

instrumental mantidos pela universidade. 

A instalação da Casa de José de Alencar, ao meio da grama verde rodeada de 

antigos manguezais e, onde funcionava o curso de música da UFC, serviu de inspiração para 

composição do samba-enredo Casinha Caiada de Descartes Gadelha e Inês Mapurunga34. 

Outro ponto importante da relação em conhecer o espaço com as aulas de percussão. A 

estrutura física da casa foi uma dica para o início de uma construção musical do grupo de 

percussão com aquela turma adiante.  

A Casinha de José de Alencar além de ser um patrimônio histórico possuiu 

elementos musicais significativos para as práticas no grupo de percussão. Aspectos sonoros 

estavam inseridos numa paisagem daquele espaço. O aproveitamento desta foi inserido, 

naturalmente, na compreensão sobre como aquele grupo tinha sido fundado e, não haveria 

explicação melhor, do que mostrar a própria sonoridade materializada em história, cultural e, 

principalmente, pela vivência que se iniciava com os participantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
34 Inês Mapurunga: geógrafa, cantora e compositora. Faz parceria musical com Descartes Gadelha e compõe 
músicas para os grupos de maracatus em Fortaleza.  
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               Figura 6 – Primeira turma na Casa de José de Alencar (UFC) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

Após a visitação dos três espaços da Casa de José de Alencar, o museu Arthur 

Ramos, o Salão Iracema e a Casinha de José de Alencar, todos inseridos no contexto de 

música percussiva, o grupo recebeu, dias após, uma visita de Descartes Gadelha. O mestre de 

cultura conheceu a turma, fez uma palestra sobre samba e religiosidade, propôs atividades 

rítmicas e, também, executou um ensaio coletivo com o ritmo de samba. Assim, as visitações 

dos três espaços procuraram relacionar o conhecimento cultural com as concepções musicais 

de uma aula de percussão:  

 Museu Arthur Ramos: manifestação afro-brasileira e tambor / conhecimento de 

instrumento de percussão; 

 Salão Iracema – Vida e Obra de Descartes Gadelha / criador e compositor do 

grupo; 

 Casinha de José de Alencar – patrimônio cultural / inspiração da composição 

do Samba – enredo;  

 

4.1.2 Execução da Música Percussiva 

 

Este tópico descreve as principais atividades ocorridas no período de agosto a 

outubro, caracterizando-se por três meses de ensaios e práticas percussivas. Foi o semestre 

pioneiro da aplicação das atividades com aquela turma inicial. A problemática desta pesquisa 

é a que moveu desde o primeiro momento a busca de propiciar aulas de percussão que 

envolvesse, além do conhecimento técnico, práticas de um fazer musical percussivo criativo e 
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reflexivo e, a partir disso, investigar o significado desta prática na formação musical dos 

participantes. Mas até encontrar o caminho que pudesse praticar tal perspectiva pedagógica, a 

própria configuração dos instrumentos de percussão lançou o desafio de como ministrar aulas 

de percussão, em coletivo, com uma variedade de instrumentos para uma turma diversificada.  

Percebia, muitas vezes, que o interesse dos participantes era, de fato, muito 

intenso e acontecia de ser inusitada a forma como eles se expressavam ansiosamente para 

tocar os instrumentos, por exemplo, um participante queria aprender a tocar caixa, pandeiro, 

tamborim e repique, se possível, na mesma aula e, talvez, ao mesmo tempo. E isso era ótimo, 

mas o que fazer disso e como fazer diante dos desafios e possibilidades que apareciam.  

Através desta reflexão, busquei elaborar planos de aulas, os quais eu encarava 

como direcionamento de aula, permitindo uma flexibilidade nas mudanças de planos, 

baseando-se em atividades que propiciasse a desenvoltura corporal, habilidade técnica, 

compreensão musical e fazer musical reflexivo. Através dos registros dos planos de aula, 

áudio e vídeo e diários de campo, pude selecionar as principais atividades que caracterizaram 

a prática de ensaios, durante os três meses, seguindo uma sequência cronológica mensal como 

uma forma de valorizar a fluência das atividades acontecidas junto a um acompanhamento da 

formação musical dos participantes.  As práticas foram: alongamento, estimulação rítmica, 

ensaio da música.  

 

 Sequencia de exercícios de alongamento: um exemplo de registro de aula. 

 Balançar dos membros superiores e inferiores de forma aleatória; 

 Rotação dos ombros – direito e esquerdo-, lentamente, para frente e para trás;  

  Suspensão da movimentação dos ombros durante 15 segundos; 

 Relaxamento dos ombros após o tempo de suspensão; 

 Alongamento dos braços – direito e esquerdo: esticando para cima, suspensão 

dos mesmos por 15 segundos, dobrando os cotovelos, nesta mesma posição; 

 Relaxamento da posição anterior; 

 Rotação dos pulsos através de movimentos circulares; 

 Alongamento dos dedos da mão: a mão esquerda tencionando e relaxando os 

dedos da mão direita e vice-versa; 

 Alongamento das pernas: com a mão esquerda tencionando para trás a perna 

esquerda e vice-versa. 

 Suspensão dos braços e movimento lento das mãos, em rotação; 
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 Alongando a panturrilha através de movimentos na ponta dos pés sem sair do 

lugar;  

 Alongamento do tronco, em coletivo: todos juntos com os braços abertos e 

apoiados sobre o ombro do próximo. Com o as pernas e tronco, retos e 

firmes ao chão, iniciava-se, lentamente, com um movimento lateral para 

direita e depois para esquerda. Esta movimentação aumentava de andamento 

no decorrer da execução; 

A sequência de exercícios iniciava-se, geralmente, no primeiro momento das 

aulas. Começava com um alongamento individual, cada participante alongando seu próprio 

corpo e, depois, fazíamos as atividades com a integração da turma.  A junção dos braços sobre 

o próximo e o formato da turma, em círculo, fazia do alongamento uma atividade, em 

coletivo, percebendo melhor a movimentação e andamento do grupo. Nesses momentos, a 

turma dava gargalhada, saiam da configuração inicial formada e mantinham certo 

distanciamento no contato com o corpo do outro. Através destas reações insisti na 

concentração e repetição deste exercício, fazendo com que no decorrer das aulas isso se 

tornasse mais uma prática comum do que algo estranho e desconfortável. Uma das formas que 

encontrei para a continuação desta atividade, em coletivo, foi o convite de alguns 

participantes para liderarem os exercícios. O participante ao ficar na frente do grupo repetia a 

mesma sequencia de exercícios e, às vezes, inseria novos alongamentos.    

 

                  Figura 7 – Alongamento liderado por Anderson Linhares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 

Com a participação dos próprios integrantes realizando a direção de algum 

momento da aula iniciava um processo de mudança na forma como a turma se comportava. 
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Compartilhar uma função e/ou uma responsabilidade com um participante implicava na 

disciplina e no fator concentração. Aconteciam brincadeiras no começo, mas, depois, eles 

mesmos empolgavam-se com a atitude de liderança e queriam responsabilizar-se pelas 

atividades. Neste caso, havia uma troca de papéis, o estudante passava a ocupar a função de 

professor e, com isso, uma nova percepção de como ser representado diante do grupo.  

Nas atividades de estimulação rítmica tomada como exemplo desta descrição teve o 

objetivo de trabalhar várias habilidades musicais: noção de pulso, andamento, ritmo, métrica, 

coordenação motora, sequencia acumulativa, percepção em grupo, ludicidade e percussão 

corporal.  

Apresentei a proposta, inicialmente, com o auxílio de dois participantes e, depois, 

convidei uma participante para liderança e execução da atividade junto ao grupo. Neste 

momento, sai da roda e passei a registrar a prática. Descrição da atividade: 

 O grupo posicionava-se em círculo. A primeira movimentação era bater os pés, 

alternando pé direito e esquerdo, mantendo um andamento constante; 

 Através de uma contagem inicial, de 01 até 04, iniciava uma seqüência de 

batidas com palmas.  O tempo 01 representava o tempo forte da contagem de 

04 compassos em quaternário; 

 Para sonorização do tempo 01, os participantes batiam palmas coletivas, ou 

seja, a mão esquerda de uma pessoa batia com a direita do outro colega e 

vice-versa e, os outros tempos, 02, 03 e 04 eram sonorizados com palmas 

individuais; 

 Com exceção do primeiro tempo, havia mudanças no ritmo das palmas depois 

de uma repetição de 04 compassos. O tempo 02, 03 e 04, era sonorizado com 

02 colcheias e, depois, com 04 semicolcheias; 

 Após, a sequencia realizada pelas palmas, mantinha-se, novamente, o tempo 01 

com palmas coletivas e, os outros tempos, eram percutidos com a alternância 

das mãos no peito, na barriga e na coxa;  
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                        Figura 8 – Atividade de Estimulação Rítmica 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

         Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

A atividade foi muito bem conduzida pela líder. A turma iniciava com a pulsação 

firme no pé, mas com a inserção das outras células, principalmente, as 04 semicolcheias as 

dificuldades começaram a aparecer. O exercício estimulava a percepção de executar o ritmo 

das palmas dentro da pulsação dos pés, porém, como no decorrer da atividade a tendência 

estava sendo o andamento acelerar, dificultou a agilidade de tocar as 04 semicolcheias dentro 

de uma pulsação. Neste momento, escutavam-se as 04 semicolcheias como tercinas. 

Outro ponto de observação foi quanto à habilidade que os participantes tinham 

que bater as palmas, em coletivo, no momento certo da marcação do primeiro tempo. No 

começo, as palmas não se batiam e, eles logo percebiam que as mãos apenas encostavam, 

rapidamente, pela outra ou então nem se aproximavam. Isso fazia com que eles percebessem 

que no tempo forte, a métrica quaternária, não tinha sido executada. Essa dificuldade foi 

superada ao longo da prática e passou a ser a referência do tempo forte. As palmas coletivas 

estavam mais precisas no tempo 01, à sequência do ritmo no corpo também se desenvolvia 

com habilidade, mas a inserção das 04 semicolcheias na mão representou a maior dificuldade 

da turma. Essa observação tem relação com a prática executiva de ritmos junto ao andamento 

o que irá apontar, posteriormente, as dificuldades iniciais ao tocarem nos instrumentos.   
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           Figura 9 – Partitura da atividade proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 

As atividades específicas da prática instrumental voltadas para composição 

aconteceram contextualizadas com o ritmo da música proposta. Através do método Batuques 

Amazônicos35, de Charles Matos, compus minha primeira música para o grupo Casa Caiada.  

A música com o ritmo carimbó.   

O carimbó é a dança típica mais divulgada no estado do Pará. É uma dança de 
origem africana, que também recebeu influência indígena. Dois lugares se destacam 
na preservação dessa manifestação: Vigia que é considerado o município mais 
antigo do Pará (...) em Vigia o carimbó também é conhecido por “zimba” e o 
município de Marapanim, que também tem forte tradição na dança (...). (MATOS, 
2004, p. 12) 
 

Encontrei no método, que continha vários ritmos do Pará, a possibilidade de criar 

e compor a partir dos ritmos escritos na partitura. Compus uma melodia simples, na qual a 

letra tratava sobre uma lembrança dos verdes bravios do mar do Estado do Ceará e a cultura 

rítmica do carimbó ou a zimba como explica a citação acima. A letra faz relação ao Ceará 

com a palavra mar, sal e sol, e a junção com o encanto do ritmo do carimbó do Pará que, 

mesmo, ambos os Estados, sendo distantes geograficamente, o ritmo e a música não os 

                                                            
35 MATOS, Charles. Batuques Amazônicos: Ritmos do Folclore Amazônico adaptados à bateria. Belém, 2004.  
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separam, sendo a palavra escrita pelo trocadilho: (CE) Pará. Cria-se a letra da música Sal e 

Sol: 

 

Figura 10 – Partitura da melodia da música Carimbó Sal e Sol 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

A música foi baseada em 04 instrumentos de percussão citados no método: 

curimbó36 grave, curimbó médio, curimbó agudo e maracas37. Com a junção das células 

rítmicas elaborei a estrutura da música contendo: introdução, inserção de ritmos, convenções38 

rítmicas, dinâmica, parte vocal, repetição e finalização. A ideia era “brincar” com a entrada e 

saída dos ritmos, nos diferentes instrumentos, e trabalhar com dinâmicas e convenções. Com 

esta composição as atividades musicais começaram a serem trabalhadas e, todo exercício, era 

voltado ao contexto da música e do ritmo carimbó.    

No Núcleo de Percussão não havia os instrumentos originais do ritmo, mas foi 

possível fazer uma adaptação para alguns. Não teríamos a mesma sonoridade original, mas 

trabalhamos com adaptações e aproximações. Os instrumentos que melhor configuraram a 

sonoridade rítmica foram:  

 Congas – representando o curimbó grave; 

 Atabaques – representando o curimbó médio; 

 Timbales – representando o curimbó agudo; 

 Ganzás – representando as maracás; 

No primeiro momento a escolha dos instrumentos aconteceu de forma livre. Eles 

mesmos escolhiam o que queriam tocar. Separados por naipes eles ajustavam o instrumento 

ao corpo e iniciava a prática instrumental. Para cada naipe havia um ritmo diferente. Repassei 

                                                            
36 Curimbó: atabaque de pele usado na região norte do Brasil. 
 
37 Maracas: tipo de chocalho feito de cabaça com sementes dentro do recipiente.  
 
38 Convenções: termo utilizado para se referir as mudanças combinadas na música. 
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a célula rítmica de cada naipe através da oralidade. A criação das palavras e frases, em cima 

dos ritmos, foi baseada na seguinte história fictícia:  

- Os pais falam para filha: para casar tem que namorar; (ritmo do atabaque) 

- A filha respondia na dúvida: vou eu não vou eu não vou; (ritmo do ganzá) 

- O pretendente dizia para namorada: sossega sossega sossega sossega;  

(ritmo da conga) 

- Aplausos de quem escuta a história e incentiva o casamento:  

tagadaga tagadaga tagadaga; ( ritmo do timbau) 

 
 
Figura 11 – Partitura das células rítmicas 
        

         

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 

Trabalhar com os ritmos, através dessa história, chamou bastante a atenção da 

turma. Alguns se identificavam e apontavam para os casais de namorado que tinha no grupo. 

Assim como também, os meninos, principalmente, exaltavam no tambor para tocar a palavra 

sossega correspondente a não querer namorar se for para casar. Através da ludicidade da 

história e o repasse dos ritmos pela oralidade e imitação, do toque no tambor, cada naipe 

executou a célula rítmica no instrumento escolhido. Até o momento, não se observava sobre 

questões técnicas, apenas sobre um tipo de fazer musical. Durante este fazer musical, através 

da oralidade no repasse dos ritmos, observou-se em diversos momentos várias manifestações 

corporais dos participantes. Eles criavam danças e organizavam como coreografias.   
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                  Figura 12 – Toque dos ritmos e expressão corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 

No segundo momento, foi realizado o exercício de tocar todos os ritmos ao 

mesmo tempo depois do repasse pela oralidade e imitação. A turma demonstrou grandes 

dificuldades em tocar em conjunto no andamento iniciado, mas eles perceberam que a 

sonoridade ficou comprometida. Este foi um ponto observado para ser trabalhado no decorrer 

das aulas. Os ritmos dos naipes estavam bem compreendidos, mas faltava escutarem os naipes 

e manter a execução no andamento. Esta observação foi trabalhada da seguinte maneira: 

 Separei dois grupos, cada um com dois naipes, um de frente para o outro; 

 Dei funções aos naipes: enquanto um naipe tocava o seu ritmo, correspondente, 

o outro marcava a pulsação/andamento com apenas uma batida no 

instrumento; 

 Depois os naipes trocavam de função; 

 Repetição da atividade com o naipe de função rítmica tocando e falando a 

palavra ou frase do ritmo; 

 Repetição da atividade com ambos os naipes tocando de olhos fechados, 

exercendo as devidas funções no momento; 

 Ambos os naipes tocando suas respectivas células rítmicas em um diálogo 

musical; 
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Figura 13 – Atividade proposta para naipes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 

Este foi um tipo de atividade para trabalhar, em coletivo e de forma musical, a 

vivência de andamento e o diálogo rítmico entre os naipes para um melhor desempenho na 

execução dos instrumentos.  

No último momento, todos juntos conseguiram executar as células rítmicas em 

geral. Essa execução foi um processo que a cada aula precisava ser melhorado, pois, no 

começo, era preciso parar e treinar novamente, principalmente, a relação de andamento e 

execução. No momento, em que houve um desempenho significativo, a estrutura da música 

foi apresentada. Com isso, desenvolviam-se, neste momento, as noções de dinâmica e 

convenções rítmicas contextualizados com a melodia e letra da música. Dois alunos do grupo 

apresentaram-se para cantar e tocar violão no acompanhamento.  

 Apresentação da letra; 

 Canto da música e repetição; 

 Canto da música com a execução básica do ritmo com a percussão; 

 Apresentação da estrutura da música 

A estrutura da música era:  

 Introdução – diálogo entre congas e atabaques; 

 Base – entrada do canto com todos os instrumentos de percussão; 

 Convenção – saída do vocal e retorno do diálogo entre congas e atabaques da 

introdução da música; 

 Volta à forma da base; 

 Apenas parte Vocal; 
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 Retorno à forma da base e finalização; 

A estrutura da música era passada através do canto e a sinalização das partes através 

do gestual de regência:  

 Braços levantados e cruzados – finalização; 

 Braço levantado com a mão indicando o número um – convenção do diálogo 

dos tambores; 

 Braço levantado com a mão indicando o número dois – todos tocando juntos, 

representando a base da música; 

 Mão sinalizando a boca – apenas a parte vocal; 

Após várias repetições desta sequência de atividades inseriram-se as dinâmicas de 

intensidade na parte do canto e nas convenções dos tambores. Os ensaios progrediam a cada 

repetição da música. Através de algumas filmagens eles podiam perceber as próprias 

dificuldades e evoluções.  

No decorrer dos ensaios do ritmo carimbó tiveram algumas aulas que propus 

outras atividades para que não ficasse cansativo o ensaio de apenas um ritmo. Trabalhamos 

com a execução de ritmos livres e separação de naipes para estudo dos instrumentos.  

 Cada participante escolhia o instrumento que quisesse e a turma posicionava-se 

em círculo; 

 Um participante jogava uma baqueta para cima e, para quem a ponta da 

baqueta, caída no chão, apontasse, iniciaria tocando um ritmo de livre 

escolha; 

 O último que tocava ia até o centro da roda e jogava a baqueta para reiniciar a 

dinâmica; 

A atividade trabalhava com o lúdico através do jogo da baqueta para uma escolha 

aleatória, causando o suspense do próximo a tocar. Com essa dinâmica os participantes, 

quando ficavam em espera de escolha, pensavam em que ritmo iria tocar quando chegasse o 

momento da própria execução. Dos ritmos apresentados foram os mais tocados: “swingueira”, 

“samba” e “funk” de estádio de futebol.   

Hoje foi mais entrosamento e também, ali, foi uma mistura de ritmos que deu para 
gente formar novos ritmos. (depoimento de uma participante) 
 
Hoje eu achei muito legal porque todo mundo ficou assim em grupo. Todo mundo 
achou um ao outro. Ele ficou ajudando a gente. E sobre aqueles ritmos, ali, que a 
gente fez se eu pudesse teria quase todo sábado por que assim daí a gente ia saber 
mais ritmos ainda. Dali iria sair vários ritmos. Hoje saíram vários. Próximo sábado 
iria sair mais ainda. (depoimento de uma participante) 
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 Após a brincadeira, eram separados os naipes para treinarem a execução dos 

instrumentos escolhidos. Havia alguns participantes que tinham boa habilidade na execução 

de zabumba, caixa e triângulo. Isso propiciou a função de líderes de naipe. Eles ficavam 

responsáveis em ensinar como se tocava determinado instrumentos. Dividi assim, a minha 

função de professora e aproveitei a habilidade de alguns para esse trabalho colaborativo. 

Segundo Tanaka (2009, p. 119) “Muitos ensinam, mas ninguém está determinada a função 

docente. O conhecimento processa-se de modo inteiramente espontâneo, consoante à 

afinidade com os companheiros”.  A função de líder de naipe despertou na turma a criação de 

um próprio batuque sem a minha regência. Trabalharam o ritmo de “funk” com uma estrutura 

definida, visto que o grupo estava trabalhando sobre isso nos ensaios do carimbó, e uma dos 

participantes assumiu a regência do grupo. 

                   Figura 14 – Juliana Borges como líder de naipe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

A partir dos três momentos e de outras atividades descritas observou-se a 

predominância do trabalho de competências musicais e de integração do grupo. Para o 

trabalho da prática de pulsação, andamento, execução rítmica, coordenação motora e estrutura 

musical, utilizou-se do recurso da oralidade, da imitação e da repetição. Com isso, a 

integração do grupo foi trabalhada através da formação de líderes de naipe, ludicidade nas 

atividades, criatividade e divisão de tarefas.  Ressalta-se que a prática da oralidade 

proporcionou o desenvolvimento de expressões corporais nos participantes, criando 

coreografias no andamento da música. Das dificuldades encontradas neste processo, 

ressaltamos as seguintes: execução dos ritmos no andamento, compreensão dos diálogos 

rítmicos entre os naipes, aulas interrompidas pela direção administrativa do espaço, dispersão 

no início do projeto, entrada e saída de participantes durante os ensaios.  
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4.2 Apresentações 

 

No mês de novembro aconteceram as apresentações do grupo. Isso não foi 

planejado e, o grupo, recebeu 05 convites, por isso, o mês de novembro foi denominado pela 

turma como “o Mês das Apresentações”, trazendo, assim, uma excelente oportunidade de 

apresentarmos o trabalho e iniciar uma nova experiência musical: as apresentações artísticas. 

O grupo que iniciara com 25 participantes chegou ao mês das apresentações com 18. Um 

número considerável para um grupo de percussão. A música Sal e Sol, do ritmo carimbó, 

tinha sido ensaiada, com dedicação, durante os três meses do semestre. E, foi com esta, que 

fizemos as apresentações. Seria o momento de compreender como se apresenta com um grupo 

de percussão, levando em consideração as seguintes particularidades: afinação de tambor, 

acústica dos espaços, figurino, posição de apresentação e transporte de instrumentos.  

Aconteceram cinco apresentações, sendo três na Escola Iracema, uma no Hotel 

Praia Centro e uma na Casa de José de Alencar. Na escola, a primeira apresentação foi para 

uma homenagem ao dia do professor. A diretora da instituição convidou o grupo e ofereceu o 

transporte para os instrumentos. O segundo convite, feito também pela direção da escola, foi 

para apresentar o Grupo Casa Caiada, para os demais estudantes da escola. A turma sentiu-se 

valorizada, pois foi um evento para apresentação do próprio grupo e não, apenas, como um 

festejo do calendário da escola.  

Como exemplo, relata-se uma apresentação realizada no dia 03 de novembro de 
2009, o qual não era data comemorativa, mas sim a primeira apresentação39 do 
grupo na própria escola. A música seria o “Carimbó Sal e Sol”, composição 
trabalhada no decorrer das aulas com vários ensaios e dedicação. A concentração 
ocorreu junto aos alunos da disciplina de Estágio Supervisionado II sob a orientação 
do professor Pedro Rogério, que, neste dia, tinham como proposta da aula entender 
como acontecem determinadas práticas pedagógicas através da interdisciplinaridade. 
(SANTOS, 2010, p. 04) 

 
Nesta data, foi considerada a apresentação geral para todos da escola e, também, a 

participação da turma da disciplina de Estágio Supervisionado, o professor da disciplina – 

Pedro Rogério40 - e, o coordenador do projeto Erwin Schrader. A participação da turma 

proporcionou, ao final, uma reflexão sobre o fazer musical do grupo e as questões de 

interdisciplinaridade, ressaltando que alguns alunos do curso de música e, mais 

especificamente da disciplina, participaram no grupo.  

                                                            
39 Primeira apresentação: refere-se à primeira apresentação artística para todos da escola, incluindo professores, 
funcionários e alunos. A primeira apresentação, de fato, aconteceu apenas para os professores na mesma escola, 
podendo-se entender esta como uma pré-apresentação.  
 
40 Prof. Dr. Pedro Rogério: professor do curso de música da UFC.  
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Figura 15 – Reflexão com os estudantes e a escola             Figura 16 – A turma do estágio e a diretora da escola 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Catherine Furtado dos Santos                                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

O terceiro convite foi para abertura da semana da Consciência Negra, tendo neste 

evento a apresentação dos participantes do grupo em outras atividades que tratavam sobre a 

temática em questão. No Hotel Praia Centro, o convite partiu da prof. Ana Iorio41 para 

abertura da Conferência Estadual de Educação e, o último convite, foi do prof. Erwin 

Schrader para se apresentar  no encerramento das atividades do semestre do curso de música, 

que funcionava na Casa de José de Alencar, junto aos estudantes da disciplina de percussão. 

Neste momento, os participantes do grupo puderam conhecer os professores de música e 

assistir as apresentações artísticas dos alunos do curso da UFC.  

Com o decorrer das apresentações foram selecionadas as principais práticas 

acontecidas durante este processo, sendo o momento de preparação e apresentação. Na 

preparação:  

 Combinar horário e local de encontro para apresentação; 

 Combinar figurino; 

 Afinar e montar configuração dos instrumentos de afinação; 

 Alongamento; 

 Estimulação rítmica e Canto da música; 

Combinavam-se sempre os horários antecipadamente e, geralmente, o ponto de 

encontro era na Casa de José de Alencar para organizar e levar os instrumentos para o 

transporte. O figurino, inicialmente, foi combinado de irmos com roupa social, calça, blusa e 

sapato ou tênis, mas não poderia ser de chinela. As meninas poderiam ir com vestidos caso 

                                                            
41 Prof. Dr. Ana Iorio: professora da Faculdade de Educação – UFC.  
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preferissem. Em um dos acordos sobre o figurino a turma expressou a vontade de ter um 

figurino próprio, com cores e logomarca estampada na blusa (ANEXO G).  

As atividades de afinação eram feitas durante os ensaios e já se deixava pronta a 

configuração do instrumental que iria ser usada. Os alongamentos eram exercícios 

semelhantes aos descritos, anteriormente, e, logo em seguida, realizava-se uma atividade de 

expressão corporal e canto.  

 Em círculo, iniciava a marcação da pulsação com os pés e as mãos faziam a 

célula rítmica do ganzá; 

 Acelerava aos poucos o andamento;  

 Inseria junto, ao movimento do corpo, um grito “ÊI” depois de uma sequência 

de 04 compassos; 

 Movimentação livre do corpo, cantando juntos a música Sal e Sol;  

Na apresentação:  

 Interação com a plateia através de palmas; 

 Execução da música; 

 Dinâmica 

Antes da música iniciar eu combinava com o grupo de fazermos, inicialmente, com o 

público, uma parte da preparação que era a expressão corporal. Começávamos batendo 

palmas, executando o ritmo do ganzá e dando o grito “ÊI”. Era uma maneira de avisar ao 

público que a apresentação iria começar e uma forma de integrar o grupo com a plateia.  

  Depois disso, a música iniciava com a execução completa. A turma em todas as 

apresentações tocou a música com muita precisão. O grupo ficava atento à regência que 

sinalizava as entradas, as convenções e dinâmicas na música, mas, ao mesmo tempo, eles 

expressavam prazer ao tocar através das manifestações corporais – danças -, principalmente, o 

naipe dos atabaques que desde os ensaios expressavam-se dessa maneira.  
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            Figura 17 – Naipe dos atabaques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 
No final da apresentação eu explicava a proposta do projeto, o grupo e a música. 

Como era apenas uma música sempre dava mais tempo de realizar alguma outra atividade. 

Esta era convidar algumas pessoas para que tocasse algum instrumento do grupo. A turma se 

divertia com essa dinâmica, pois, a primeira ação que eles tinham era de falar as palavras que 

representavam as células rítmicas dos tambores. Com isso, eles também executavam as 

células nos instrumentos exemplificando para a pessoa que ia tocar. O ensino e aprendizagem 

que acontecia nos ensaios repetiam-se também no final das apresentações.  

Na primeira apresentação na escola, no evento para os professores, a dinâmica 

proporcionou um momento bastante reflexivo, pois o público eram os professores dos alunos 

do grupo. Nesta atividade os alunos escolhiam alguns professores para poderem ensinar o 

toque dos instrumentos. A reflexão surgia porque a maioria dos participantes do grupo nunca 

imaginou que poderia dar “aula” para seus próprios professores na escola. O fato chamou 

atenção também dos professores que se permitiram fazer essa troca de papéis. Alguns 

demonstravam dificuldades, mas, mesmo assim, eram tomados por risos e, com a ajuda dos 

alunos, persistiam a tocar no tambor. No final, os professores e alunos tocaram lado a lado.  
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             Figura 18 – Diretora e professora tocando  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 

4.2.1 Casinha Caiada, capucho de algodão (GMPACC 2010) 

 
No ano de 2010 as atividades do grupo retornaram no início de janeiro. No 

primeiro dia de aula observei que os veteranos continuavam no projeto e, nas outras aulas, 

apareciam mais jovens querendo participar. A proposta para o referido ano baseava-se ainda 

nas atividades de ensaios, construção de repertório, técnica e apresentações. Foi planejado um 

cronograma e apresentado para turma, desta forma, foram selecionados os momentos centrais 

para observação da pesquisa. O primeiro momento, sendo o “Desfile carnavalesco”, o 

segundo, “Batucada no meu Bairro”, o terceiro, “Realização da I Semana de Música 

Percussiva” (SEMUPE).  

Para organização do desfile carnavalesco foi constituída uma equipe com alguns 

participantes para o planejamento da apresentação na rua, esta equipe se reunia semanalmente 

antes dos ensaios de sábado. Esses foram orientados sobre quais funções desempenhar para 

realização desse momento festivo, seguindo a leitura de um planejamento elaborado por mim.  

(ANEXO H) No momento da reunião os participantes ficaram entusiasmados, pois alegavam 

que não tinham vivenciado uma experiência carnavalesca sendo organizada por eles mesmos.  

Depois disso iniciava a rotina de ensaios para a realização do “I Desfile 

Carnavalesco do Casa Caiada”. O desfile aconteceu na própria rua da escola, Egídio de 

Oliveira, que é vizinha ao local dos ensaios e também cruza com as ruas onde a maioria dos 

alunos mora. A música era o samba-enredo “Casinha Caiada”, composição de Descartes 

Gadelha, sendo também uma homenagem a este. Recebemos também do próprio compositor 
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do samba-enredo o desenho da logomarca para o grupo e as descrições de sua simbologia 

(ANEXO I), tendo assim a emissão da logomarca para as confecções das camisas e bandeira 

para o desfile.  

     Figura 19 – Logomarca do GMPACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

          Figura 20 – Bandeira oficial do GMPACC 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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Contratei para o dia do evento a segurança pública do bairro e um carro de som, 

porém ambos não compareceram ao local. Mesmo assim, o desfile aconteceu. A concentração 

se deu no jardim da Casa de José de Alencar. Fizemos aquecimento, vestimos as camisas e 

ensaiamos com a batucada, mesmo sem o auxílio do carro de som.  

           Figura 21 – Saída para cortejo  
 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

Iniciamos o desfile. Cantávamos e tocávamos juntos. Nas laterais, a presença de 

familiares, amigos e participantes de grupos percussivos da cidade. Confetes e serpentinas 

animavam até o momento da parada que aconteceu em frente à escola. Este momento demarca 

mais um diálogo, no qual acontecem aprendizados profundos de vivência e de reflexões, 

sendo até mesmo inefáveis com a ajuda de espaços não convencionais de ensino. As ruas, por 

exemplo. 

Os conceitos de aprendizagem e ensino podem ser entendidos e explicados por 
diferentes formas. [...] Logo, a aprendizagem não se dá num vácuo, mas num 
contexto complexo. Ela é constituída de experiências que nós realizamos no mundo. 
Dessa maneira, a aprendizagem pode ser vista como um processo no qual – 
consciente ou inconsciente – criamos, sentimos e fazemos o mundo possível. 
(SOUZA, 2008, p. 7) 
 

Ao pararmos em frente à escola, fizemos a apresentação oficial do samba-enredo 

“Casinha Caiada”. O desfile continuou com a entrada com um cortejo tocando o ritmo de 

samba em uma rua bastante estreita em frente à escola. Neste momento, a ritmista, Juliana 

Borges, segurou em meu braço e falou: “Olha, professora, essa é a rua onde eu moro, ali está 

minha mãe na calçada.” 
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     Figura 22 – Cortejo na Rua Egídio de Oliveira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 
Foi através desse depoimento que surgiu a necessidade de um contato direto com a 

comunidade onde os estudantes moram, revelando-se nas aulas posteriores a criação do 

Projeto “Batucada no meu Bairro.” Da primeira vez que essa ideia foi levantada na aula, a 

maioria da turma ria, afirmando que moravam em becos, ruelas e favelas. Segundo o 

estudante Anderson Linhares: “professora, onde eu moro é perigoso e sujo, mas não tem 

problema de irmos até lá, pois eu já conheço os pilantras da rua onde moro.” 

Com base neste depoimento, aproveitei para conhecer as experiências trazidas pelos 

integrantes, interligando essa prática à reflexão abaixo:  

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 
dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões das 
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde. (FREIRE, 1996, p.30) 
 

Freire (1996) reforça o que foi percebido no depoimento. O espaço do bairro é 

construído por situações e imagens que mostram o risco de vulnerabilidade e problemas 

sociais. Aconteceu então o “I Cortejo da Batucada no Meu Bairro” na Rua Paraíso, onde mora 

o ritmista Geovane Nascimento. Chegamos ao bairro. Seguimos e logo apareceram os 

vizinhos nas portas, e uma turma com várias crianças posicionou-se nas laterais da rua. O 

bairro era bem simples e, ao lado, havia um extenso campo de futebol, uma espécie de terreno 

abandonado.  

Em determinado momento, paramos em frente às crianças e apresentamos o grupo 

e o repertório tocado. Seguimos até o final da rua, que não era asfaltada, e voltamos até a casa 

do aluno. Percebi que um grupo de jovens com um violão aparecia perto de uma árvore. Eles 

tocavam e olhavam para o grupo como forma de expressar também uma inclinação para 
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música. Uma vizinha que estava na calçada pediu que nós sempre voltássemos. Terminamos o 

cortejo com muita alegria e tranquilidade. 

 
Figura 23 – I Batucada no meu bairro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 
A terceira atividade principal deste ano foi à realização da I SEMUPE acontecida 

entre os dias 08 e 10 de dezembro nas dependências do curso de música, no campus do PICI. 

Este evento teve como objetivo oferecer aos ritmistas do GMPACC, estudantes de graduação 

do curso de música e demais interessados uma estratégia de aprofundamento aos estudos 

percussivos, estabelecendo uma interlocução com a prática percussiva na comunidade através 

de trabalhos de musicalização e apropriação de técnicas de execução dos instrumentos. Foi 

lançada assim a logomarca do evento elaborada por mim e finalizada por uma amiga, Raquel 

Geller.  

 
                    Figura 24 – Logomarca da SEMUPE (UFC) 
 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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A organização do evento contou com apoio dos estudantes do curso de música e 

com alguns ritmistas do GMPACC. A programação oferecia atividades com palestras, mesas-

redondas, oficinas e aulas-shows, tendo a participação especial do mestre de cultura Descartes 

Gadelha artista plástico, ritmista e colaborador dos grupos de maracatus e escolas de samba 

na cidade.  Além da presença privilegiada de professores, grupos percussivos, profissionais e 

estudantes que compartilham desta formação contínua.  

Tivemos a participação dos professores do curso de música como Pedro Rogério 

(mediador de mesa – redonda), Gerardo Silveira Viana Júnior (palestra sobre a Música do 

Candomblé), Elvis de Azevedo Matos e Luiz Botelho Albuquerque (palestra sobre Práticas 

Percussivas na universidade) e Erwin Schrader (palestra sobre o processo de musicalização 

através da percussão).  

              Figura 25 – Palestra do Prof. Gerardo Silveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 

Além disso, os alunos do próprio curso de música ministraram oficinas como 

bateria, construção de instrumentos e ritmos dos maracatus de Fortaleza. Nas apresentações 

contamos com a presença de grupos de percussão da cidade como o Ibadã, Maracatu Nação 

Iracema e Projeto Alagba e o grupo de Marimbas de Maracanaú (CE) formado por crianças e 

jovens. (ANEXO J) 

Esse evento marcou o ano de 2010, conferindo grande notoriedade e importância 

para formação dos estudantes da graduação, para os ritmistas do GMPACC e demais 

interessados pela temática percussiva. Desta forma a I SEMUPE buscou refletir, debater, fazer 

e tocar a música percussiva, efetivando uma proposta de cultivarmos no espaço acadêmico 

aliado as manifestações culturais já existentes, uma propagação legítima e sonora dos nossos 

tambores de cada dia. 
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4.2.2 Sons de Tambores (GMPACC 2011) 

 

O ano de 2011 foi composto pela realização oficial do Desfile Carnavalesco na 

Avenida Domingos Olímipio da cidade de Fortaleza, a realização da SEMUPE, em Baturité, 

vivência com Descartes Gadelha e Izaíra Silvino. Desde 2009, o GMPACC tinha como 

intenção desfilar no carnaval como uma brincadeira da cultura popular, mas sem competições. 

A partir do percurso anterior percebemos que em 2009 o grupo já tinha desfilado como 

cortejo nas ruas do bairro do Benfica e, em 2010, de forma mais organizada saía pelas ruas do 

entorno da Casa de José de Alencar. A ideia de desfilar na própria avenida ainda continuava a 

instigar essa prática artística. E, foi no ano de 2011, que tal apresentação se realiza. 

A concepção de desfilar na avenida baseou-se em uma construção artística 

carnavalesca com propósitos educacionais e formativos, tendo como reflexão sobre como um 

grupo percussivo, criado em ambiente acadêmico, poderia participar de um evento da cultura 

popular ao desfilar na avenida durante os festejos de carnaval. Essas ações foram vivenciadas 

no decorrer do processo de aprendizagem e dos ensaios do grupo. 

A partir dos acessos feitos aos documentos do grupo as etapas das atividades 

realizadas no carnaval foram extraídas de um artigo elaborado por mim e Erwin Schrader 

intitulado por “Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada – UFC: a 

universidade põe o “bloco” no carnaval de rua” que foi apresentado no Congresso Regional 

da ABEM, em 2011, em Recife (PE), mostrando assim com detalhes essa construção artística 

do carnaval.  

No período da organização dessa apresentação decidimos desfilar com o samba-

enredo “Casinha Caiada” mais uma vez. Organizamos a bateria seguindo uma proporção 

sugerida pelo Mestre Descartes Gadelha: 01 surdo para 01 caixa, 01 chocalho, 02 agogôs, 02 

tamborins, 01 repique, 01 cuíca e 01 surdo de corte. Ao final o grupo percussivo totalizou 36 

ritmistas. 

Os ensaios aconteceram todos os sábados, mas também foi necessário realizar 

dois ensaios extras encontros em dia de domingo para fazer um cortejo pela rua com o auxílio 

de um carro de som. A organização foi fundamental para facilitar o trabalho em grupo, 

direcionando funções aos participantes como afinar os instrumentos, preparar o figurino, 

apoio logístico, contato com transporte e com os organizadores do evento.  

Para cada dia dos ensaios as funções eram analisadas, por exemplo, nos 

preparativos do figurino foi preciso reunir mais integrantes para ajudarem a colar lantejoulas 

nas camisas usadas pelos ritmistas, realizando encontros em horários extras para auxiliar as 
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atividades. Segundo uma integrante do grupo: “Chamei até minha mãe para ajudar a 

terminar as camisas.” 

              Figura 26 – Completando o figurino com lantejoulas 

 

 

 

 

 

                                      
                                     Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 

No momento dos ensaios iniciavam com uma sequência de atividades de 

alongamento. A proposta era preparar o corpo para a repetição da execução nos instrumentos 

e o caminhar com estes, tentando, ao máximo, evitar o desconforto e a queixa de dores. Após 

o preparo corporal realizávamos oralmente as células rítmicas e convenções42 do samba-

enredo. Através do uso de pequenas palavras e frases, a oralidade servia de guia para o 

entendimento dos ritmos abaixo.  

 
         Figura 27 – convenção                                              Figura 28 – ritmo do surdo de corte 

 

 
 
          Fonte: Catherine Furtado dos Santos                         Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 
 

A figura 27 representa o momento de convenção em que toda a bateria toca junta 

e, a figura 28, é uma frase que exemplifica a célula rítmica do surdo de corte. Essa prática 

pedagógica propiciou também um trabalho de dinâmica no instrumento, possibilitando aos 

participantes executarem os ritmos em diferentes intensidades sonoras.   

 

                                                            
42 Convenções: terminologia utilizada na área da percussão para indicar um arranjo que a bateria toda executa ao 
mesmo tempo. 
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Uma das principais características da linguagem percussiva popular é a oralidade, a 
transmissão oral de conhecimento, que lhe confere o status de música popular, 
deixando-a definitivamente de fora do polo erudito. A linguagem percussiva é 
transmitida por observação e audição seguidas de imitação. Trabalha principalmente 
com a exploração do som e com a improvisação. (GUERREIRO, 2000, p. 271) 
 

Segundo Guerreiro, o trabalho da linguagem percussiva baseia-se, principalmente, 

na transmissão oral e na imitação que acontecem através das exaustivas repetições nos 

ensaios. Essas situações são favoráveis para o trabalho de criação e percepção musical, 

possibilitando novas maneiras de ensinar e aprender.   

A prática da técnica instrumental foi voltada para o ensino da percussão em 

coletivo, iniciando com um trabalho de baquetas. Estas foram distribuídas e através da 

exposição de movimentos foram demonstradas formas de segurar, técnicas de velocidade e 

rudimentos43. Desta forma, os movimentos e exercícios eram observados e executados, 

enfatizando e interligando as noções de dinâmicas trabalhadas anteriormente na prática da 

oralidade. Foi possível perceber que os mais experientes juntavam-se aos novatos para 

compartilhar alguma dica ou corrigir determinadas posturas.  

No término dessa atividade os instrumentos eram distribuídos de acordo com a 

habilidade inicial e preferência de cada participante. Separamos os naipes para que pudessem 

exercitar ao máximo no instrumento oficial e, neste momento, formaram-se líderes de naipe 

que organizavam os treinos e compartilhavam as habilidades.  

Os exercícios de regência foram fundamentais para desenvolver no grupo a 

compreensão do gestual, demonstrando os momentos de entradas, de convenções e de 

finalizações da música. Através da regência foi exercitado um trabalho de andamento. Este 

mantinha a bateria tocando em ritmo de samba, mas através das sinalizações exercitava 

mudanças de andamentos e, com a expressão do corpo, transmitia formas de interpretação.    

Como linguagem artística, a música caracteriza-se por sua função expressiva. A 
própria forma de organização de seus elementos de linguagem- que segue princípios 
e padrões diferenciados, conforme o tempo (histórico) e o espaço (social) – 
determina o conteúdo expressivo da obra. Assim, o desafio é trabalhar os elementos 
musicais básicos em sua função expressiva, preservando, mesmo nas práticas 
elementares, o caráter artístico-expressivo da música. (PENNA, 2008, p. 58) 

Segundo Penna, a música é uma obra de arte com função expressiva. Os 

elementos musicais não devem ser isolados no processo de ensino e aprendizagem. A 

compreensão da música deve ser total, contendo apreciações técnicas e subjetivas. Ao 

trabalhar a estrutura da música através do canto e da apreciação da letra o grupo sempre 

manifestava alguma reflexão quanto à dinâmica, à coreografia e as sinalizações de regência. A 

                                                            
43 Rudimentos: exercícios de técnica de baqueta.  
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prática de escutar e refletir a música colaborava para que os ensaios pudessem acontecer de 

forma produtiva aprimorando detalhes no decorrer das repetições.  

                     Figura 29 – Ensaio geral 
 

 

 

 

 

                                           Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 

No momento do desfile a avenida parecia longa e pela frente uma estreia, uma 

apresentação, uma produção artística baseada em Educação Musical iria começar. Não 

sabíamos ao certo em que momento começar, tudo ainda era muito novo. Com a organização 

e atenção do grupo tudo colaborou para acontecer da melhor forma. “A fórmula é bem 

simples: a união faz a força”. (MATOS, 2008, p. 162). 

No desfile tivemos o auxílio de um carro de som particular, pois a prefeitura 

apenas autoriza equipamento móvel de som para as escolas que iriam competir. No nosso caso 

a proposta foi abrir o desfile das escolas de samba na terça-feira de carnaval, fazendo com 

isso a estreia de um grupo acadêmico no espaço da cultura popular.  

O trajeto começou a ter uma estrutura definida. Depois de a bateria tocar duas 

vezes o samba dávamos uma pausa e começávamos o esquenta ou então repetíamos apenas o 

vocal. Essa foi uma forma que encontramos para propiciar um pequeno descanso tanto às 

vocalistas, ao cavaquinista e a própria bateria.  Foi perceptível um aprendizado mútuo, 

contínuo e eficaz, resultando assim no final da avenida a finalização do samba no momento 

esperado e, ainda com uma brincadeira lúdica de regência, pedindo as “vibrações dos 

tambores” na qual com o toque e com o corpo em movimento comemorávamos a estreia no 

desfile carnavalesco.   

 

 

 



84 

 

     Figura 30 – Desfile carnavalesco na Avenida Domingos Olímpio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

A segunda atividade realizada para esta descrição foi à realização da II Semana de 

Música Percussiva. Este evento aconteceu nos dias 15,16 e 17 de setembro de 2011. E, 

novamente, contando com a participação dos estudantes de graduação do curso de música dos 

ritmistas. A organização do evento foi montada com base na edição anterior, sendo 

apresentadas abaixo algumas particularidades importantes referentes desse ano.  

Na realização das palestras tivemos a participação em conjunto do mestre Descartes 

Gadelha e Izaíra Silvino, contando com temáticas percussivas e práticas colaborativas. A 

discussão desses dois sujeitos trouxeram contribuições valiosas para a legitimação desse 

trabalho e a valorização das nossas práticas musicais em Fortaleza. Além da SEMUPE 

também contamos com a visita dos dois nos ensaios e atividades do grupo.  

 

Figura 31 – Izaíra Silvino no ensaio                                      Figura 32 – Descartes Gadelha no ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Catherine Furtado dos Santos                                     Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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Outro momento importante nesta SEMUPE foi à apresentação de um grupo de fanfarra 

liderado por um dos integrantes do grupo, o Alandim Batista, regendo, aproximadamente, 60 

jovens da de uma escola pública. Tal fato nos chama atenção para poder proporcionar espaços 

de formação de difusão de projetos artísticos que muitas vezes não são conhecidos e/ou 

reconhecidos dentro da própria cidade. Além disso, vários outros grupos da periferia da 

cidade se apresentaram no evento como é possível perceber pela imagem abaixo a reunião dos 

grupos de percussão formados por jovens.  

                      Figura 33 – Grupos de Percussão na II SEMUPE (UFC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

A partir da realização da II SEMUPE recebemos um convite para o GMPACC 

organizar também esse evento na cidade de Baturité44. Esse evento na cidade de Baturité. Essa 

foi nossa primeira experiência tocando fora da cidade. 

                                 Figura 34 – I Encontro de Música Percussiva em Baturité  
 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

Fizemos uma apresentação geral da turma e depois eu pedi para que cada um deles se 

apresentasse e falasse um pouco sobre algum instrumento de percussão. Seguimos com uma 

oficina geral sobre ritmos do maracatu de Fortaleza e, no período da tarde, nos dividimos em 
                                                            
44 Baturité: cidade serrana do interior do Ceará.  
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equipe e cada um foi responsável pelo ensino de um instrumento.  Tal atividade fez com que 

nos reuníssemos todos e desfilássemos em cortejo até a praça central da cidade, finalizando 

assim com a apresentação do nosso grupo.  

O ano de 2011 também foi marcado por várias apresentações em eventos na cidade. O 

grupo começou a ter participação em abertura de congressos, escolas públicas, universidade e 

praças. Com a grande quantidade de ensaios começamos a perceber que tínhamos conseguido 

montar um repertório de 06 músicas o que nos motivou a pensar, de fato, em uma proposta de 

espetáculo percussivo para o ano de 2012.  

                               Figura 35 – Turma do GMPACC de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 
 
4.2.3 Sons da Casa (GMPACC 2012) 

 

O ano de 2012 foi marcado pelo processo de construção do espetáculo “Sons da 

Casa”. O intuito de realizar esse tipo de apresentação aconteceu pelo desenvolvimento 

musical do próprio grupo e que teve nesse ano um conjunto de músicas ensaiada e executadas 

em sequencia em diversas apresentações (ANEXO K). Para cada ano houve uma música 

trabalhada, resumidamente, temos (ANEXO L): 

- 2009: Carimbó Sal e Sol e Maracatu Oyá; 

- 2010: Marchinha Viver e Sonhar; 

- 2011: Samba – enredo Casinha Caiada e Baiões;  

- 2012: Maracatu Boneca Preta e todas as músicas anteriores; 

Desta forma, o ano de 2012 foi, na verdade, a organização desses ensaios musicais 

trabalhados com base em uma proposta cênica e que prevalecesse o rodízio de instrumentos 
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dentro da própria apresentação do trabalho. Os ensaios de sábado seguiam a seguinte 

sequencia:  

  Alongamento e aquecimento corporal;  

  Canto das músicas;  

  Estimulação rítmica;  

  Aquecimento técnico com baquetas e mãos;  

  Ensaio da estrutura musical;  

  Preparo cênico;  

  Ensaio de marcação musical/cênico;  

 As atividades de teatro foram trabalhas com o auxílio da professora Juliana 

Rangel do curso de teatro da UFC e, nos primeiros ensaios de marcação contamos com o 

auxílio da professora de música Alessandra Araújo. As atividades foram organizadas pelo 

próprio grupo através da divisão de equipes de trabalho.  

 Organização, afinação e manutenção dos instrumentos;  

 Concepção de figurino;  

 Auxiliar de regência;  

 Rodízio de instrumentos;  

 Financeiro;  

A elaboração desse trabalho reuniu as principais composições e arranjos criados 

pelo grupo, que abrangem ritmos como de carimbó, maracatu cearense, baião, “carimbaião45”, 

marchinha carnavalesca e samba-enredo. Para a execução de cada ritmo foi feito um estudo de 

técnica instrumental, ensaios e apreciação musical, privilegiando, principalmente, o fazer 

musical criativo através dos elementos musicais e culturais da percussão.  

A criatividade é a marca principal no espetáculo “Sons da Casa”. Além das 

composições e arranjos criados pelo próprio grupo, durante os ensaios percussivos, sob a 

minha direção musical e regência – Catherine Furtado, o grupo dialogou com a linguagem 

cênica, vivenciando experiências significativas entre percussão e expressão corporal. Com 

isso, a dinâmica do espetáculo apresentou evoluções com música percussiva e atuações 

cênicas, sendo realizadas por ritmistas que tocam e atuam como, por exemplo, o rei, a rainha e 

a calunga do maracatu cearense, propiciando, assim, um empolgante e energético desfecho 

musical ao som dos “tamborins envenenados” no samba – enredo, “Casinha Caiada”.  

                                                            
45 Carimbaião: denominação dada a um ritmo que foi criado pelo próprio grupo. A execução mescla células 
rítmicas do carimbó e do baião. 
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      Figura 36 – Rei e Rainha do Maracatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 
O nome “Sons da Casa” é uma referência a todos os sons e composições rítmicas 

produzidas no espaço da Casa de José de Alencar – UFC. Neste espaço, conta-se com um 

lugar privilegiado de árvores, jardins e belos manguezais, o que inspirou no grupo as 

primeiras movimentações do espetáculo com sons de pássaros e bichos da natureza através da 

Música Percussiva Carimbó Sal e Sol. Na continuação da execução de cada música elaborou-

se um processo artístico cênico, permitindo uma nova experiência com a relação ao corpo e a 

percussão. Cada transição musical é realizada, em contexto, com uma atuação cênica dos 

ritmistas e da regente, ressaltando-se também o constante rodízio de instrumentos que os 

integrantes fazem de acordo com o repertório. Por tanto, os integrantes do grupo possuem a 

oportunidade de aprender e a tocar uma grande gama dos instrumentos de percussão como: 

atabaques, congas, surdos, caixas, repiques, tamborins, zabumbas, triângulo, agogô, pandeiros 

e outros. Além desses instrumentos, o grupo também apresenta arranjos rítmicos com a 

execução através da percussão corporal. 
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                             Figura 37 – Mapa de palco do espetáculo “Sons da Casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
                                Fonte: Sebastião Vieira 

 

O diálogo entre música percussiva e a expressão cênica enfatiza no espetáculo a 

representação de personagens importantes da cultura cearense como o rei, a rainha e a calunga 

do maracatu cearense, o escritor José de Alencar e um casal de sertanejos, dando relevância 

significativa aos conhecimentos da cultura local aliado ao fazer criativo. Por ser um trabalho 

de espetáculo percussivo, a concepção artística foi bem elaborada para apresentações em 

lugares abertos ao público que possam, além de apresentar a sonoridade criativa dos tambores 

e as expressões cênicas, propiciar momentos de interação com a plateia.   

O espetáculo percussivo “Sons da Casa” integra, através de uma proposta de 

formação humana e musical, um trabalho artístico percussivo com um repertório de ritmos 

brasileiros, composições e arranjos feitos pelo próprio grupo numa duração de, 

aproximadamente, 50 minutos. O espetáculo é um dos resultados dos trabalhos que o 

GMPACC apresenta como ápice de suas atividades percussivas, acreditando que a percussão 

é além de uma possibilidade de expressão musical, uma importante ferramenta educativa, de 

formação e de criação artística em contextos coletivos, tendo em suas apresentações uma 

proposta de valorização da cultura e da música local na cidade de Fortaleza.  
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          Figura 38 – Espetáculo Percussivo “Sons da Casa”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada  

 

Assim, o GMPACC desenvolveu além dessas atividades várias outras sempre com 

a participação de veteranos e novatos. No ano de 2009 percebemos um maior detalhamento 

das atividades que contemplam desde os aspectos técnicos musicais até as apresentações, 

servindo como referencia para a compreensão de como aconteciam também as demais 

atividades. Mesmo cada uma com suas devidas diferenças e contextos, optamos por extrair de 

cada ano as principais características sem que para isso corrêssemos o risco da exaustão e 

repetição de detalhes. De fato, não teríamos como relatar, ao máximo, todas as atividades 

anuais que aconteceram e a representação significativa de cada participante, mas é importante 

ressaltar que a sequencia das atividades apresentadas inicialmente foram fundamentais para 

um processo formativo que se sustentasse através das reflexões de suas próprias práticas 

(ANEXO N).  
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 

 “Casa Caiada entrou, Casa Caiada eu sou.  

O seu batuque sim, sua emoção”. 

(Trecho da música Terreiro da Casa – Sebastião Vieira)  

 

No presente capítulo iniciaremos uma discussão a partir dos dados recolhidos 

durante a pesquisa de campo. As análises referem-se aos dados apresentados a partir dos 

registros feitos em planos de aula, vídeos, fotos e entrevistas, a partir dos quais 

identificaremos as principais categorias que direcionam esta pesquisa. 

Foram entrevistados 05 sujeitos para a investigação a partir do tipo de entrevista 

de “Grupo Focal”. A partir de entrevistas semiestruturadas foi possível obter de forma 

detalhada as informações e expressões que permitiram assim uma condução e direcionamento 

dos principais dados em relação às descrições apresentadas nos capítulos anteriores sobre a 

proposta do grupo e as principais atividades. Os integrantes escolhidos foram os que 

participaram dos primeiros processos de construção e desenvolvimento do grupo, atuando no 

período de 2009 a 2012.  

Antes de uma compreensão maior sobre os objetivos pretendidos com a análise 

dos dados quanto ao aspecto da formação humana e musical, ressalte-se a importância de 

conhecer os sujeitos, suas experiências iniciais com música e como foi a entrada no grupo. 

Discurso – conversação musical -, por definição, não pode ser nunca um monólogo. 
Cada aluno traz consigo um domínio de compreensão musical quando chega a 
nossas instituições educacionais. Não os introduzimos na música; eles são bem 
familiarizados com ela, embora não tenham submetido aos vários métodos de 
análise que pensamos ser importantes para seu desenvolvimento futuro. 
(SWANWICK, 2003, p. 66 – 67) 
 

Desta forma, foram extraídos dos relatos os principais pontos que expressam tanto 

o conhecimento de vida e musical dos sujeitos como a sua relação de entrada com o grupo, 

apontado para as perceptíveis mudanças que serão apresentadas nos relatos posteriores.  

A participante mais antiga chama-se Raquel Cerdeira de Lima, 25 anos e formou-

se, em 2012, no curso de psicologia da UFC. Raquel expressa que seu contato com a música 

iniciou desde criança quando admirava os brinquedos musicais de cordas.  

“(...) Aí quando eu cresci mais nos meus 12 anos eu comecei a tocar violão, 
aprendendo pelas revistinhas mesmo, com as cifras e as tablaturas e toquei assim por 
muito tempo. Junto com meu irmão, com uns amigos do colégio e no colégio 
também eu cheguei a fazer teatro. E eu comecei a cantar por conta do violão que era 
para acompanhar. Eu tocava e todo mundo pedia para eu cantar e você acaba tendo 
que cantar. E aí quando eu tinha 18 anos eu achava que aquelas revistinhas era muito 



92 

 

pouco e eu entrei no Conservatório Musical Alberto Nepomuceno aí eu fui 
aprofundar um pouco do estudo do violão”.  (Raquel, 25, 10/01/2003) 
 

A sua entrada no GMPACC aconteceu devido a sua matricula efetivada na 

disciplina optativa de Oficina de Percussão lecionada pelo professor Erwin Schrader. Raquel 

buscou a disciplina por questões de afinidade no campo da arte terapia e, além disso, por sua 

proximidade com a música e por interesses em desenvolver sua técnica instrumental.  

Neste período do ano de 2008 foi quando conheci esta participante. Minha 

atuação no grupo era como monitora da disciplina e recordo dos momentos que estive a 

explicar sobre técnicas de caixa em uma das atividades direcionadas a minha pessoa. Raquel 

questionava sobre a sua falta de habilidade com a mão esquerda e tal fato ainda é relembrado 

em suas posteriores falas sobre o GMPACC. Antes da fundação do grupo, o professor Erwin 

discutia sobre as possibilidades de criação de um projeto percussivo que contemplasse a 

comunidade e pudesse, assim, efetivar um desfile carnavalesco e um espetáculo percussivo.  

Essas suas ideias eram vistas como fantasiosas e exageradas até porque com o 

final da disciplina poucos eram os participantes de continuidade a esta ideia, pois continuaram 

participando apenas eu, Raquel, três estudantes e o Erwin. Os encontros aconteciam aos 

sábados e a princípio não tinha se sustentado.  Ainda conseguimos reunir alguns estudantes do 

curso de música e saímos em cortejo na Avenida da Universidade no período pré-

carnavalesco do ano de 2009.  

Em 2008, abriu na psicologia, eu fazia psicologia na época uma cadeira chamada 
oficina de percussão e eu achei interessante porque eu já me interessava por uma 
área da psicologia chamada de arte terapia e de musicoterapia também. Aí eu resolvi 
fazer porque eu achei que seria uma coisa nova, interessante e por ser percussão 
porque até então eu só tinha trabalhado com canto e cordas e pra me ajudar na minha 
prática profissional, não imaginava que ia levar para o outro caminho até hoje e foi 
assim que eu ingressei no grupo. (...) Aí eu lembro que por meio da disciplina de 
percussão o Erwin convidou para quem quisesse participar para tocar no Casa 
Caiada para o carnaval. Era para ser isso. Só que acabou que o carnaval não deu 
certo e a gente foi fazer um pré-carnaval no Benfica naquele tempo eram só os 
alunos da disciplina, o pessoal da música e algumas pessoas da psicologia. E a partir 
disso depois desse pré-carnaval a gente ficou se encontrando aos sábados, mas com 
um número muito restrito de pessoas, umas quatro ou cinco pessoas só. Aí eu 
lembro que tinha as cores branco e azul, nesse tempo quando a gente saiu, só que 
não tinha características do projeto ainda. Nessa época ele tinha essa proposta de 
montar esse grupo pensando num possível espetáculo que eu lembro muito bem 
disso que ele falava no espetáculo, mas a gente não entendia isso, mas como ele 
fazia parte do coral é regente do coral da UFC, né? A gente imaginava que era 
algo desse tipo, mas a gente achava que era uma proposta um pouco esdrúxula. 
(Raquel, 25, 10/01/2013)       
 

A Raquel durante esse período de 2009 a 2012 assumiu a função de vocalista e 

bolsista do GMPACC, desenvolvendo um trabalho empenhado com dedicação, liderança e 
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comprometimento. Tornou-se uma participante de referência para os demais integrantes que 

entravam no projeto.  

                       Figura 39 – Raquel Cerdeira na atividade de manutenção de caixa (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

O segundo veterano chama-se Anderson Linhares Freire, 17 anos, estudante da 

Escola Iracema. Entrou no grupo em 2009 e sempre gostou de percussão. Seu contato com 

música teve início com a influência do irmão mais velho que tocava flauta doce na igreja. 

Tentou aprender quando criança, mas isso não aconteceu. Na escola começou a ter contato 

com jovens que tinham banda de axé e pagode, tendo a partir desse contato a sua integração e 

conhecimento com os instrumentos percussivos. Ficou sabendo do GMPACC através de uma 

divulgação que eu realizei na escola que ele estudava na época. Aparece em seu relato abaixo 

que o primeiro instrumento de percussão que ele estava aprendendo era o repique, mas que 

não gostava muito. Embora na construção do espetáculo “Sons da Casa”, em 2012, essa 

perspectiva mudou e, na música “Casinha Caiada”, o solo do repique foi feito por Anderson.   

.    

(...) Aí no colégio teve um amigo meu que ele já tocava num grupo percussivo só 
que era de axé aí ele sempre queria me ensinar a tocar repique só que eu achava 
muito chato porque tinha uma tal de metralhada que nunca consegui fazer e 
nunca aprendi também aí ele sempre me ensinava, levava a baqueta para o colégio 
acabava que eu matava a aula para aprender a tocar. (...) Aí eu montei uma banda e 
fiquei uns três meses e a gente já fazia show na noite só que eu fazia mais era 
acompanhar e eu não tinha instrumento. Aí eu comprei o meu instrumento que na 
Bahia ele é chamado de torpedo e também é conhecido como um instrumento de 
efeito que é o reco – reco.(Anderson, 17, 10/01/2013).   
 

Na fala do entrevistado sobre como foi a sua entrada no GMPACC ele ressalta 

comentários importantes sobre processos de ensino e aprendizagem em música e também a 

presença de uma professora liderando um grupo de percussão. A participação inicial do 

Anderson no grupo foi bastante incentivada pelos amigos, mas no começo ele não 
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demonstrava um interesse efetivo nas atividades.  Quando percebia que alguns dos seus 

amigos faltavam ou saia do grupo ele sempre alegava que estava se sentido sozinho, pois sem 

sua turma ele achava estranho. Tal fato mudou porque Anderson ainda hoje não apenas 

permanece no grupo como também possui uma representação significativa nas atividades de 

liderança, musicalidade e participação efetiva.  

 

 “(...) Aí era o grupinho ali dos meus amigos então a gente vai. Aí eu me lembro do 
Erwin falando aqui debaixo da mangueira explicando como era e tal, a professora 
também tava aqui, a Catherine, e começou a falar também e eu achava que a 
professora tava falando por falar, mas ela já era a professora. (...) Aí quando eu dei 
fé a gente tava tudo reunido na escola de novo ai os meninos estava dizendo: Não 
vai dar certo não! É uma mulher que vai ... isso não vai dar certo não. (...) Ai os 
meus amigos saíram e ficou só eu e a Juliana que entrou na mesma época que eu. E 
quando vim para cá eu achava que a proposta era assim você vinha e queria 
aprender um instrumento você ia aprender tipo se você vem para cá e quer 
aprender a tocar um surdo você vai estudar todas a técnicas de surdo eu achei que 
fosse assim, mas você ia estudar só um instrumento só, mas eu vi que era diferente 
quando ia formando a música eu podia revezar podia pegar qualquer 
instrumento e foi assim que eu aprendi todos. ( Anderson, 17, 10/01/2013)   
 

O entrevistado aponta uma experiência que teve sobre como aprendeu a tocar o 

instrumento conga antes de entrar no GMPACC. Isso foi importante porque logo depois ele 

ressalta sobre o mesmo assunto – aprender a tocar um instrumento – mas com uma nova 

percepção.   

 “Os caras iam me ensinando os que tocavam todos os instrumentos (...) quando 
chegar em casa aí tu treina numa pedra de mármore eu aprendi isso aí com um 
baiano que tava lá no Mucuripe que ele tava ensinando umas técnicas lá de 
percussão era para eu treinar para passar meia hora treinando numa pedra de 
mármore para encaliçar a mão e depois lavava com água e sal ele disse que se eu 
fizesse isso mais ou menos umas três semanas direto eu podia bater até em tudo, né? 
(...) Eu senti a pele da minha mão mais grossa quando eu tocava eu escutava mais 
som já, mas assim doía (...) E isso foi para eu estudar conga e timbau (...) aí chegou 
o carnaval e isso era para a gente ganhar dinheiro”. (Anderson, 17, 10/01/2013)  
 

                                Figura 40 – Anderson Linhares como solista no repique  
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Junto com o Anderson entrou a Juliana Borges, 16 anos, estudante da Escola 

Iracema. Também estudava na mesma escola do Anderson. Juliana relata que sempre gostou 

de cantar. Sua experiência com música foi na escola através do professor de artes que levava o 

violão, guitarra e instrumentos de percussão. Nas aulas sempre ficou com a percussão e em 

casa tocava nas panelas. No decorrer das aulas do grupo Juliana foi também minha aluna 

quando eu fazia a disciplina de estágio, lecionada pelo Prof. Pedro Rogério no curso de 

música, nesse período eu compartilhava das aulas de percussão com aulas de técnica vocal 

orientada, na época, pelo estudante, Antonio Sousa, e durante esse momento a Juliana fez 

aulas de canto com ele.  

“Eu sempre gostei de música e de canto gosto muito também de cantar e a minha 
experiência mesmo foi no colégio (...) e em casa tocava mesmo nas panelas eu não 
tinha instrumento mesmo não tinha nenhum conhecimento de instrumentos mesmo e 
ao chegar no colégio me deparei com o professor de artes que ele gostava de tocar 
guitarra instrumentos de cordas e também ensinava a gente a tocar outros 
instrumentos então por conta disso eu fiquei sabendo lá no colégio a divulgação do 
grupo percussivo Casa Caiada aí eu vim para cá tomei conhecimento e estou até 
hoje”. (Juliana, 16, 10/01/2013)  
 

No próximo relato Juliana fala sobre sua entrada no grupo e nos chama atenção 

sobre uma característica que ela mesma se intitulada, “enturmada”, além disso, também relata 

que achava que nunca ia aprender a tocar algum instrumento. Porém podemos perceber que 

nas descrições das atividades anteriores e também no desenvolvimento dela no grupo, Juliana 

sempre esteve como líder de naipe e era sempre vista pelos amigos por sua forma de ensinar. 

Passava confiança e segurança na maneira de passar os ritmos e explicar as convenções na 

música. Esse foi um dos pontos que marcou a representatividade dessa participante no grupo.  

Figura 41 – Juliana Borges como líder de tamborim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

Bom eu sempre fui bem enturmada no colégio eu tinha uma amiga minha chamada 
Karini que a gente se metia em tudo do colégio então qualquer divulgação no 
colégio, curso a gente tinha que fazer e aí eu fiquei sabendo por essa minha amiga, 
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aí eu disse Karini? Música? Eu acho que não vai dar certo isso não. Eu gosto de 
cantar, de tocar, mas eu acho que nunca vou aprender. (...) Entrei aqui no ano de 
2009 e quando cheguei aqui cheguei um sábado depois logo da divulgação (...) 
quando eu cheguei aqui foi para conhecer as coisas que tinha aqui na Casa do José 
de Alencar aí achei maravilhoso. (...) Aí foram passando os sábados e fui 
conhecendo mais e mais e foi chegando à questão de teoria e a gente fez aula. 
(Juliana, 16, 10/01/2013)  
 

  Juliana também achava que a proposta do grupo era apenas aprender os ritmos e 

os instrumentos. Depois da sua entrada o grupo abriu inscrições, novamente, apenas em 2010, 

mas já no final do ano de 2009 alguns estudantes visitavam o grupo e queriam conhecer. Foi o 

caso dos outros dois entrevistados, Geovane do Nascimento e Brena Ventura Silva que 

entraram no começo do ano de 2010. Geovane, 23 anos, estudante da Escola Iracema, entrou 

primeiro e hoje assumi uma forte liderança no projeto. Assumiu com facilidade as atividades 

de regência e de organização do grupo. Possui uma habilidade bastante desenvolvida nos 

instrumentos e mesmo sem saber qual era a proposta inicial do grupo esteve sempre 

disponível para colaborar e ajudar quando os novatos queriam entrar e ainda estavam 

aprendendo a tocar algum instrumento.  

Sempre tocou samba em grupos com os amigos e desde criança já observava o seu 

irmão mais velho tocar. A influência principal na música veio de casa. Tocava percussão 

(pandeiro, tantan) e depois cavaquinho. Teve experiência tocando em festas noturnas e 

ganhava cachês com essa atividade. Geovane também é chamado no grupo pelo apelido de 

“Pê”, mas nem ele mesmo sabe o porquê desse apelido que já recebera desde criança.  

“Eu tocava num grupo de samba e desde criança eu já via meu irmão tocando que 
ele também era sambista aí desde de criança eu já tive essa influência mesmo dentro 
de casa (...) eu escutava samba, tocava pandeiro, tantan aí depois eu aprendi 
cavaquinho e tou aqui. (...) eu ouvia o instrumental de couro, mas de corda só 
alguém ensinando mesmo. Tive professor na escola de violão por um bom tempo, 
mas de cavaquinho não”. (Geovane, 24, 10/01/2013) 
 

Conheceu várias pessoas no grupo de samba que tocava e achava que no Casa 

Caiada seria para aprender a tocar apenas um instrumento. Não entendia a dinâmica de grupo 

de percussão, pois seu referencial eram as rodas de samba com os amigos. Aparece em seu 

relato a descoberta de outros ritmos que conheceu no Casa Caiada.  

“Foi em 2010. (...) Na rua de casa a vizinhança, os meninos, tudo falando, eu 
também escutava de casa (...) aí os caras meus amigos começaram a vim (...) aí 
sempre falando daqui aí eles falavam que tocavam um tal de carimbó com cara de 
maracatu e eu querendo saber o que era isso, sendo que eu trabalhava dia de sábado 
aí na primeira oportunidade que eu tive eu vim para cá. No primeiro dia foi vendo 
mesmo assim porque ainda não tava abertas as inscrições. Já sentindo essa 
intimidade com todos esses instrumentos que tinha na época aí já sentindo essa 
intimidade de querer conhecer como tocar um atabaque, uma conga, uma 
zabumba (...) aí eu cheguei aqui muito show mesmo o grupo era uma alegria aí foi 
isso aí eu cheguei e me inscrevi (...) e meus amigos também vieram comigo do 
grupo. (...) Eu esperava um monte de gente sabia o quê eu não sabia porque eu 



97 

 

não conhecia esse monte de ritmo que tocava aqui eu só conheci aqui 
professora”. (Geovane, 24, 10/01/2013) 
 

                         Figura 42 – Geovane Nascimento como líder de naipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

Após o Geovane houve o ingresso da Brena Ventura Silva, 18 anos. Quando 

realizei uma visita na Escola Iracema a primeira vez como uma forma apenas identificar a 

sonoridade percussiva desse espaço. Observei que acontecia o ensaio de uma banda marcial e 

pelas fotos registradas percebi que a Brena era uma das participantes que tocava surdo. 

              Figura 43 – Brena Ventura na Banda Marcial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                       Fonte: Catherine Furtado  
 

Sua entrada efetiva no grupo foi uma conquista, pois antes participava apenas 

como minha aluna de estágio na escola.  No começo ela tinha um comportamento tímido, mas 

sempre muito atenciosa e presente nas atividades. Alegava que não sabia tocar e irritava-se 

com as próprias dificuldades técnicas. Era muito próxima de outra participante, a Luana. E 
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seu referencial de apoio e amizade era com ela. Depois do direcionamento de algumas 

atividades e no decorrer dos ensaios, Brena, passou a se responsabilizar por funções de 

organização do grupo. Participava das reflexões com mais opiniões e reconhecia para todos 

que tinha muita vergonha no começo, mas que todo sábado sentia necessidade de participar do 

grupo porque sabia que aquilo tudo fazia ela se tornar mais expressiva e sociável. Além disso, 

o apoio dos colegas nos momentos de ensinar a tocar o instrumento fazia com que ela sempre 

ficasse mais empolgada para aprender com os outros também.  

Sua curiosidade aumentou quando percebia que a Juliana, participante do projeto, 

batucava nas cadeiras da sala de aula e com muita insistência nos toques a Brena disse que iria 

conhecer o projeto. E, como se esperava, levou a Luana junto com ela.  

“Eu tocava na banda marcial. (...) Toquei um mês na banda da escola. (...) Toquei 
um surdo lá um mês e depois parei de tocar. (...) Eu não sei bem explicar como ele 
ensinava de uma forma que a gente tipo era banda marcial, mas, na verdade, era uma 
banda pré-militar, no caso. (...) Ele contava. (...) A gente era muito fechado, não 
tinha essa coisa de ficar brincando, tinha que tocar sério pelo fato de ser uma banda 
pré-militar. Era bom tocar, mas era um pouco chato, porque ficava um pouco 
sério e não podia brincar muito e reclamava se a gente tocasse outra coisa. E 
isso foi em 2008. (...) Na verdade eu fiquei sabendo daqui por causa da Juliana. A 
Juliana enchia tanto o saco que tipo eu disse eu vou conhecer o Casa Caiada. A 
Juliana passava a aula todinha tocando na cadeira perto de mim. A aula 
todinha. Foi expulsa de sala. E não resolveu. Foram muitas vezes. Ela ficava lá, 
tocando, tocando e batucando. No maracatu, ainda eu lembro, ela ficava: Ma Ra Ca 
Tu. Aí foi que o grupo foi lá no colégio se apresentou (...) Aí a Catherine foi dar 
uma aula para gente no estágio e chamou também a gente para visitar o grupo. A 
gente veio visitar o grupo, a gente gostou e no começo a gente veio assim só por vir 
só por nada não tinha aquela coisa de querer e ficar e tocar no grupo não. Aí foi 
vivenciando as coisas como todo mundo, conhecendo os ritmos, aí começando a 
gostar e aí fiquei até hoje”. (Brena, 18, 10/01/2013)  
 

A partir dos dados apresentados inicialmente podemos analisar que dos cinco 

entrevistados, quatro se conheciam no colégio, mas não tinham muita proximidade. Raquel foi 

a única que veio de um curso de graduação da UFC. Todos os sujeitos já tinham uma 

experiência com música, seja por afinidade ou também com experiência em tocar na noite 

como no caso do Anderson e Geovane. No caso das três meninas o contato que tiveram com a 

percussão foi muito rápido e sem ter uma prática mais efetiva. A Raquel, a Juliana e o 

Anderson tiveram contato com leitura musical. A primeira no conservatório e os outros dois 

nas aulas de estágio no período que fui estagiaria dessa escola. Geovane e Brena não tiveram 

aulas de teoria.   

Nesta primeira análise é importante ressaltar que todos os cinco possuíam uma 

ideia parecida sobre o que esperavam do grupo, ou seja, era aprender a técnica de um 

instrumento e mesmo a Raquel, tendo recebido o convite do prof. Erwin para montagem de 

um espetáculo percussivo, ela não sabia o que significava essa ideia, considerando-a como um 
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exagero. A única integrante que teve participação em um grupo de percussão foi a Brena 

quando relata sobre sua pouca experiência em uma banda militar no colégio por um período 

de um mês apenas.  

Esse conjunto de experiências musicais nos informa um percurso de aprendizagem. 
Nesse sentido estamos desvelando um currículo que não estava muito claro. Esses 
aspectos do processo de aprendizagem que por vezes são deixados de lado guardam 
grande força formadora que advém do contato entre os pares proporcionando uma 
troca que atua como estruturante das formas de apreensão da realidade. A escola, a 
família, os professores particulares e o contato com outras pessoas de interesse 
comum formam uma estrutura de relações que são transmitidas de prática a prática. 
(ROGÉRIO, 2008, p. 59) 
 

Percebemos também que o fato de visitar a escola e a importância das aulas de 

estágio pelo vínculo criado na instituição facilitou o acesso e a divulgação do trabalho para os 

estudantes. O contato com a direção da escola, as apresentações e os comentários no próprio 

bairro pelos jovens fez com que o GMPACC despertasse a curiosidade dos moradores do 

bairro, como relata Geovane: “lá se toca um carimbó com cara de maracatu”. O conhecimento 

por ritmos que não eram comuns no cotidiano deles sustentou um interesse por aprender 

outros estilos e também vários outros instrumentos, tirando a ideia fixa e exaustiva de se 

aprender apenas um instrumento e sua técnica por completa. Na verdade, como ressalta 

Anderson, ele percebeu que para cada música era possível uma troca por outros instrumentos 

e, assim, ele foi aprendendo a grande maioria.  

A partir da experiência musical de cada um dos integrantes os próximos dados 

apresentam como eles avaliam e percebem as atividades que aconteceram durante esse 

período de desenvolvimento do GMPACC. Dentre todas as atividades realizadas nesses 

quatro anos serão analisadas as principais que foram pronunciadas a partir do relato dos 

integrantes entrevistados: apreciação musical, dinâmica (corpo, voz e instrumento), líderes de 

naipe, batucada no meu bairro, construção do espetáculo e reflexões.  

Nos primeiros relatos os dois participantes mais veteranos do grupo falaram sobre 

os momentos de apreciação musical que aconteciam, ressaltando a importância que foi 

conhecer o trabalho de outros grupos, de músicos e de outros ritmos. Antes de iniciar os 

ensaios com os instrumentos a percepção de saber sobre a história e as concepções musicais 

ampliava a compreensão deles. As atividades de apreciação musical foram bem marcantes no 

ano de 2009 como apresentada em capítulos anteriores sobre a importância de conhecer o 

espaço dos ensaios, principalmente, a relação dos museus e das exposições que fazem parte da 

Casa de José de Alencar. Além disso, apresentar novos ritmos e sonoridades despertou a 

curiosidade de alguns, mas também desmotivou a outros, pois no contexto percussivo, na 

maioria das vezes, a batida do tambor é confundida pejorativamente por sons de macumba.  
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“No começo era mais para conhecer os ritmos. Porque a gente veio para cá cada qual 
com o pensamento de aprender um ritmo, um instrumento e tocar o que eu queria, 
mas eu sempre via que todo sábado a professora trazia uma coisa diferente, o cd de 
alguma banda, de música africana e desse tipo assim para a gente aprender. (...) 
depois só ficou quem quis porque muita gente falava que era música de macumba, 
mas aí a pessoa não sabe nem o que é macumba aí falava não eu não vou não porque 
eu não vou tocar isso aí ficava criticando. (...) Aí depois que a gente trocava a ideia 
sobre isso e também aprendia as técnicas, como é que se bate, como é que você 
coloca a mão no surdo, como você toca para não sentir dor e foi assim que eu 
aprendi”.  (Anderson, 17, 10/01/2013)  

 Esse momento que o Anderson relata faz relação direta a uma aula que foram 

explicadas as diferentes propostas de grupos de música e ele aproveitou o momento para 

explicar um tipo de “Swingueira Gospel”, pois refletia que, ultimamente, esse ritmo estava 

sendo muito mal utilizado por letras e expressões pornográficas. Essa reflexão dele junto ao 

seu relato alinha-se com o depoimento da Raquel que também estava presente no dia dessa 

aula e compartilhou dessa reflexão.  

“E tinha muito isso que o Anderson tá falando mesmo era bem inicial mesmo a 
gente ia primeiro escutar todos os ritmos aí eu lembro quando ele mesmo trouxe a 
tal da “swingueira” que não era do jeito que todo mundo dizia e que era o argumento 
lá dele e a gente passava muito tempo ouvindo ritmos, escutando ritmos, 
aprendendo, sempre apreciando e a gente fez uma viajada por vários ritmos para 
depois ir para um momento de produção que já é um momento maduro um momento 
em que a gente já apreciou muita coisa e era um momento de criar e de tocar de uma 
outra maneira aí as coisas começaram a ter uma outra dinâmica e quem tinha 
perdido talvez aquela primeira parte que a gente apreciava e passeava pelos ritmos 
pegou o bonde andando e talvez tivesse alguma dificuldades, mas nesse sentido isso 
é positivo porque a gente pensa no grupo porque se a gente fosse voltar para todo 
mundo que entra aí o negócio nunca ia sair e nenhum mais de nós estaríamos aqui  
por que senão a gente ia ficar para sempre aqui apreciando e nunca consolidando um 
ritmo. Então foi primeiro isso ver quais os ritmos a gente poderia tirar, claro que tem 
muito mais ainda, mas pegar um número aí de ritmos e depois consolidar esses 
ritmos”. (Raquel, 25, 10/01/2013)  

Após ressaltar as atividades de apreciação musical outra atividade marcante 

envolveu as dinâmicas que aconteciam antes dos ensaios.  A condução do processo de ensino 

e aprendizagem era baseada na percepção e movimentação corporal. Antes de ser ensinado 

cada ritmo ou técnica eu buscava sempre entender de que forma a atividade poderia ser 

aplicada e desenvolvida da forma mais musical e acessível para todos, ressaltando que no 

grupo tanto tinha pessoas com habilidades técnicas e outras não.  Esse momento também é 

denominado musicalização, ressaltando que essa expressão busca um sentido mais amplo 

sobre o fazer musical que privilegia de forma integrada e significativa a atuação do sujeito na 

prática musical. Essa concepção possui o seguinte embasamento:  

Concebemos a musicalização como um processo educacional orientado que, visando 
promover uma participação mais ampla na cultura socialmente produzida, efetua o 
desenvolvimento dos instrumentos de percepção, expressão e pensamento 
necessários á apreensão da linguagem musical, de modo que o indivíduo se torne 
capaz de apropriar-se criticamente das várias manifestações musicais disponíveis em 
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seu ambiente – o que vale dizer: inserir-se em seu meio sociocultural de modo 
crítico e participante. Esse é o objetivo final da musicalização, na qual a música é o 
material para um processo educativo e formativo mais amplo, dirigido para o pleno 
desenvolvimento do indivíduo, como sujeito social. (PENNA, 2008, p. 47) 
 

 Desta forma, no momento da aula era preciso disponibilizar estratégias de 

musicalização que tanto pudesse aprender como também ajudar aos demais. As atividades 

iniciais tendiam sempre a começar por um alongamento corporal e depois reproduzir no corpo 

os ritmos, o andamento e as marcações métricas. Além disso, o cantar e a reprodução vocal 

dos toques facilitavam a execução dos ritmos nos instrumentos. Era perceptível que o trabalho 

de repetição e imitação no instrumento acontecia de forma mais rápida e compreensível 

quando antes era repetido vocalmente, dando assim a liberdade do ritmista cantar para si 

mesmo e avaliar sua própria execução. 

 “A transmissão ocorre basicamente através de sons realizados com os 

instrumentos ou com a voz, na forma de onomatopeias, ou ainda na expressividade do olhar e 

dos gestos corporais. Ensina-se e aprende-se música musicando”. (PRASS, 2004, p. 149) 

Muitas vezes nesses momentos alguns até se afastavam para as laterais e ficam 

sozinhos em voz baixa repetindo para si mesmo e tocando no tambor o ritmo proposto.  

Segundo Guerreiro (2000, p. 271), “a linguagem percussiva é transmitida por observação e 

audição seguidas de imitação. Trabalha principalmente com a exploração do som e com a 

improvisação”.  

Desta forma, a sequência utilizava como estratégia a emissão vocal, criando 

sílabas, frases ou cantos, depois, reprodução corporal através de palmas e movimentações e, 

só assim, era executado no instrumento. Nesse contexto, era também desenvolvido um 

trabalho de improvisação e criação o que proporcionava um pensar musical, incentivando 

assim os trabalhos de composição e arranjos percussivos no grupo.  

“Às vezes eu ficava pensando o que tem a ver eu tocar uma palma aqui e tocar um 
tambor ali aí quando eu batia a palma aqui e tocava o tambor ali dava certo quando 
eu não batia a palma ou quando eu batia do jeito que eu queria tocar aí eu sentia 
dificuldade  aí foi quando eu me toquei e aí não eu tenho que fazer a dinâmica 
primeiro pra entrar na minha mente para quando eu for tocar o instrumento eu já 
saber como é. E isso aí me ajudou muito também”. (Anderson, 17, 10/01/2013) 
 

Esse relato anterior nos apresenta dados sobre a relação musical entre corpo e 

ritmo, sendo importante perceber que a gestualidade do movimento dentro do trabalho 

percussivo passa a assumir uma função musical que se torna cada vez mais necessária para o 

processo de aprendizagem e execução do instrumento.  

O corpo que toca, dança, e a expressão musical do grupo e também uma expressão 
corporal. A própria energia sonora do som da percussão incita o corpo a 
movimentar-se. (...) O corpo era usado ainda para preencher as pausas na música, 
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gerando “sons gestuais”. Algumas vezes esses gestos vinham acompanhados por 
gritos ou palavras cujo número de sílabas correspondia ao tempo de pausa. (PRASS, 
2004, p. 160) 
 

Da mesma forma outros relatos também se complementam no discurso entre os 

entrevistados, ressaltando que essas dinâmicas eram cada vez mais uma das marcas centrais 

da maneira como se ensinava e aprendia no grupo.  

“Às vezes numa dinâmica numa brincadeira assim da gente tipo assim a gente nem 
sabe o que é aí a tia Cat passa para gente numa brincadeira aí a gente vai tocar e cai 
num som cai na música e assim muitas coisas a gente aprendeu. (...) Eu lembro do 
maracatu, por exemplo, a gente começou tocando nas mãos, brincando aí eu fui ver a 
gente tinha que tocar a mesma coisa brincando no surdo e foi muito mais fácil fazer 
antes com o corpo com a mão brincando e depois passar para o instrumento e foi 
muito mais fácil assim”. (Brena, 18, 10/01/2013) 
 
“E aí com certeza as dinâmicas que a Brena tá falando se destacam o negócio do 
corpo mesmo você sentir primeiro o ritmo no corpo porque o ritmo tá na natureza tá 
em tudo e se você pegar um tambor e bater vai ficar uma coisa muito mecânica 
então eu acho que o mais interessante nas atividades do Casa Caiada realmente é o 
que é feito sem o tambor por incrível que pareça. A metodologia que é usada sem o 
tambor ajuda demais o tambor então esse é o diferencial que eu vejo nas atividades 
eu lembro também na aula da marchinha que a gente fez dois grupos e aí fez um 
grupo e uns fizeram com o corpo só a percussão corporal de um jeito e os outros de 
outro e tinham algumas coisas congruentes o mais interessante você ver isso”. 
(Raquel, 25, 10/01/2013)  
 

Observamos nos relatos que o trabalho com o corpo era bem aceito pela turma, 

pois incentivava a criação de expressões, de brincadeiras e de facilidades para tocar o 

instrumento. E isso sem que, necessariamente, o participante já tocasse o instrumento ou não. 

Essa prática era aplicada em todas as músicas o que ajudava na execução e conhecimento de 

vários instrumentos. Assim, os esclarecimentos para essas atividades possuem como apoio 

teórico a aplicação dos métodos ativos, focando-se, principalmente, nas propostas 

pedagógicas de Jacques Dalcroze. 

O sistema Dalcroze parte do ser humano e do movimento corporal estático ou em 
deslocamento, para chegar à compreensão, fruição, conscientização e expressão 
musicais. A música não é um objeto externo, mas pertence, ao mesmo tempo, ao 
fora e ao dentro do corpo. O corpo expressa a música, mas também transforma-se 
em ouvido, transmutando-se na própria música.  No momento em que isso ocorre, 
música e movimento deixam de ser entidades diversas e separadas, passando a 
constituir, em sua integração com o homem, uma unidade. (...) Para Dalcroze, teria 
que fazer proceder a sua encarnação, ligando as entidades separadas – corpo e 
espírito, ou “corpo e música”. Esse é o princípio do seu sistema. (FONTERRADA, 
2005, p. 132) 

Nesse processo de ensino e aprendizagem estavam inseridas também outras 

relações educacionais que foram apontadas nos relatos abaixo. A separação dos grupos que 

aconteciam em determinados momentos para criação de movimentações e trabalhos de técnica 

despertava naturalmente a atuação de líderes de naipes. Esses que eram reconhecidos pelo 
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próprio grupo. Podemos compreender que através das dinâmicas ganhava-se também o 

desempenho de outras competências que não eram apenas técnicas, mas também de 

integração, autoconfiança, liderança e ações colaborativas. Para Guerreiro (2000, p. 291) “o 

ensaio é o lugar da trama musical. É aí que a estrutura da linguagem sonora é construída”.  

Podemos encontrar esses elementos no relato abaixo:  

“E foi sempre assim a dinâmica de aprender. A professora dividia a galera e cada um 
formava as músicas de acordo com o que tinha aprendido”. (Geovane, 24, 
10/01/2013) 
 
“É porque quando a gente sente dificuldade a professora separa os grupos 
justamente para as pessoas que sabem mais ensinarem as pessoas que sabem menos 
então isso acaba que nos contemplando mais acaba que mais benefícios vêm”. 
(Juliana, 16, 10/01/2013) 
 
“É a tia Juliana que ensinou tantas vezes o povo”. (Raquel, 25, 10/01/2013) 
 

É importante considerarmos que no relato da Juliana ela achava que nunca iria 

aprender a tocar algum instrumento e, agora, se apresenta nos discursos a fala da Raquel 

chamando-a de “tia” e, logo depois, ela descreve sobre como desenvolveu essa função de 

ensinar de forma espontânea e natural.  

“É porque eu sempre sou intrometida. Eu aprendi isso mesmo com a Catherine, né? 
Porque ela se mete também nas coisas então eu tenho essa percepção já vai fazer três 
anos e quando uma pessoa tem dificuldade e a senhora mesmo separa os grupos para 
os que sabem mais ensinarem para os que sabem menos então quando eu tenho essa 
percepção que alguém tá com dificuldade e aí eu sei tocar mais então eu chego lá e 
ensino. Ensino como eu ensinei o para a Rita no tamborim”. (Juliana, 16, 
10/01/2013)  
 

Depois dessa sua fala eu pedi para que ela descrevesse como ela ensina. Segue o 

relato abaixo:  

“Bom. A Catherine sempre me ensina cantando e sempre no ritmo lento para depois 
acelerar. Então essa percepção tenham sempre em mente: começa devagar para 
depois acelerar se você começar acelerar você nunca vai aprender ou se você 
aprender será com muito mais tempo. Então eu dizia para os meninos: ‘Para casar 
tem que namorar’ ou até mesmo o tátátá. (...) Então era sempre assim no canto 
mesmo. Então eu via isso nas pessoas e acabava que eu ia ensinando”. (Juliana, 16, 
10/01/2013)  
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                   Figura 44 – Juliana Borges – Ensinando o toque do reco – reco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

Depois dessa fala Brena explica o quanto a Juliana e o Geovane foram 

importantes para o seu processo de aprendizagem de execução instrumental. “Mas o fato é 

que os amigos também ensinam” (TANAKA, 2009, p. 116).  

“Eu o que digo o quanto essa turminha aqui porque eu fui à última a chegar deles 
(...) todos me ajudaram tanto e eu nem sabia o que eu tava fazendo. (...) A Juliana 
fez tantas vezes isso comigo. Eu começava a tocar lá aí ela não Brena para não é 
assim. Mandava eu falar primeiro para depois tocar. (...) Eu não tava conseguindo 
tocar a zabumba só foi até no maracatu ela parou e ficou olhando para mim e todo 
mundo tocando ela ficou olhando para  mim e ficou cantando para mim bem 
baixinho daí eu peguei bem rapidinho e foi assim”. (Brena, 18, 10/01/2013)  
 
 “E quando a gente ensina a gente aprende mais”. (Geovane, 24, 10/01/2013)  
 

A importância da função de líder de naipe no grupo se apresenta como uma 

prática colaborativa, tendo a atuação do ritmista como um participante que atua e interage 

diretamente no processo de formação e construção das atividades do grupo ensinando e 

aprendendo ao mesmo tempo. Essa dinâmica de função proporciona o desempenho da 

motivação, autoconfiança e cooperação nas relações sociais e musicais do grupo.  

É bastante frequente os ritmistas acabarem se valendo do auxílio dos amigos ou de 
alguém que tem mais experiência em tocar (...), ou que domine o instrumento 
escolhido com o fim de aprender. (...) A figura do mestre de bateria não representa a 
de único professor. (...) Muitos ensinam, mas a ninguém está determinada a função 
docente. O conhecimento processa-se de modo inteiramente espontâneo, consoante a 
afinidade com os companheiros. (TANAKA, 2009, p. 119)  
 

Ao longo dessa conversa sobre o auxílio dos líderes de naipe o grupo citou de 

forma alegre e empolgada a experiência que teve na Semana de Música Percussiva realizada 

em Baturité. A experiência foi marcante, pois passamos o dia em outro espaço, com novas 

pessoas e o trabalho sugerido além da apresentação artística do grupo foi à realização das 

oficinas de percussão. Durante esse momento eu apresentei a turma e pedi para que cada um 

pudesse explicar na frente sobre alguns instrumentos de percussão, contando a história, os 
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principais toques e outros. Essa experiência pode ser compreendida com apoio na seguinte 

indagação: “Afinal, quem é o professor da bateria? O mestre desempenha uma função de 

orientador, coordenador e professor, embora, de fato, não haja nele a figura centralizadora do 

professor, enquanto transmissor de conhecimento”. (TANAKA, 2009, p. 117) 

Através dos relatos abaixo vejo que foi uma ótima estratégia e fiquei surpresa com 

as considerações feitas e das percepções que cada um teve sobre essa viagem para Baturité. A 

SEMUPE que também se realiza em Fortaleza trouxe uma característica de um evento amplo 

para troca de informações, novos conhecimentos e, além disso, saber também como organizar 

um evento que propicie a formação do próprio grupo.  

“Tinha um monte de gente lá esperando a gente. (...) Foi muito bom. Quando eu 
sentei para tocar a conga sentou uns dois do meu lado aí a professora disse: Olha, tu 
vai ensinando aí. E quanto mais eu ia tentando ensinar mais eles perguntava para 
mim. Fiz amizade com vários lá. (...) Aí eu tocava no instrumento aí eles 
perguntavam: Macho, tu só sabe tocar só esse é? Aí eu disse que não que ele fosse 
pegar qualquer um lá trás que eu toco pra ti. Aí eu tocava e ele dizia vixe macho me 
ensina esse aqui. E esse aqui tu sabe? Aí eu pegava e tocava para ele como era e eu 
ensinava lá para eles. (...) Depois eu vi no cortejo que todo mundo tocou”.  
(Anderson, 17, 10/01/2013)  
        
“O legal ali é que naquele dia todo mundo foi professor. Todo mundo sem exceção, 
né? Tipo assim do grupo, todo mundo ensinou alguma coisa. E é interessante como 
essa história dos tambores elas unem, né?” ( Raquel, 25, 10/01/2013) 

 
                             Figura 44 – Raquel Cerdeira ensinando toques na alfaia 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Catherine Furtado dos Santos   

“Eu acho que nesse dia lá eu aprendi mais do que eu ensinei. (...) Eu achei essa hora 
envolvente mesmo. De entregação mesmo assim. Pessoas que a gente nem conhecia 
Pessoas que a gente não sabia como ia ser recebido (...) então quando a gente chegou 
e a gente foi bem recebido e na hora quando a senhora pediu para a gente ir lá na 
frente reger um momento e se apresentar essa foi a parte de retribuir essa energia 
que eles me passaram quando a gente chegou lá” . (Geovane, 10/01/2013) 
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                                 Figura 45 – Geovane Nascimento regendo o batuque  

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

          Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 
Na realização da SEMUPE em Fortaleza alguns fatos foram relevados na 

entrevista, tendo em vista a participação dos próprios componentes do grupo que ministraram 

oficinas como, por exemplo, o John Samaritano que lecionou o curso de Maculelê46, 

compartilhando da sua vivência do trabalho que realiza na comunidade de Messejana com 

crianças. Além disso, o outro participante Alandim Batista que apresentou o seu grupo de 

fanfarra da escola pública Terezinha de Parente que para a surpresa de todos por ter um jeito 

calado e mais intimista liderou com competência e segurança um grupo com mais de 70 

jovens com uma produção organizada de figurino, repertório e apresentação artística. Através 

também da realização desse evento foi possível o conhecimento por parte de pessoas de fora 

sobre o grupo como foi o caso do Tiago Nascimento que entrou no projeto e atua de forma 

significativa nas atividades, colaborando também na prática instrumental como nas reflexões 

sobre a cooperação e desenvolvimento do grupo.  

                                                                            
“Foi muito show. Eu fiz a oficina de Maculelê com o John. Ainda lembro. A gente 
aprendeu o que era o Maculelê, a dança afro e depois todo mundo se reuniu. (...) Foi 
muito legal na UFC. É engraçado que lá mesmo eles sendo professores eles 
perguntam as coisas para a gente e aí a gente se sente mais importante”. (Brena, 18, 
10/2013)  
 
“Foi muito show porque foi a minha primeira experiência em percussão corporal 
com a Alessandra (...) foi uma vivência muito boa”. (Geovane, 24, 10/01/2013) 
“Eu lembro como hoje que eu fiz a oficina de bateria (...) o professor passou três 
batidas e eu peguei (...) e participei de outra oficina como eu sou intrometida eu 
participei de duas que foi a construção de instrumentos que eu fiz um reco – reco 
que eu construi com outras pessoas e também teve uma palestra com o Erwin de 
partitura como ler a partitura”.  (Juliana, 16, 10/01/2013)  
 

                                                            
46 Maculelê: dança realizada através do uso de bastões muito manifestada na arte da capoeira.  
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“O que me marcou mesmo foi àquela apresentação daquele grupo de xilofone 
caramba aquilo ali para mim foi irado e teve assim também um grande amigo meu 
agora aqui no grupo que eu não posso deixar de citar o nome dele. Que ele conheceu 
o grupo através de mim eu expliquei a ele como era que a gente tava na oficina de 
Ijexá e eu aprendi várias coisas na oficina de ijexá que era o Tiago ele tinha um 
grupo que faz instrumento reciclado (... ) aí no final da aula ele perguntou de onde 
era meu grupo se ele poderia visitar e eu disse que pode e ele tá aqui até hoje no 
grupo ele é bem recebido e ele trabalha para o grupo mesmo faz bastante coisa 
interessante para nós”. (Anderson, 17, 10/01/2013) 
 
 

            Figura 46 – Banda de Fanfarra regida por Alandim Batista 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
         Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

Uma das construções significativas foi a montagem do espetáculo percussivo 

“Sons da Casa”. Característico do ano de 2012 o espetáculo contou com a colaboração 

máxima do grupo para todas as atividades de produção e apresentação. Além das passagens 

do repertório, dos ensaios técnicos e de marcação, os participantes interagiram de forma mais 

efetiva e se perceberam como autores responsáveis de uma produção artística. Tocar vários 

instrumentos e mudar durante a execução de outras músicas foi uma etapa de aprendizado que 

possibilitou compreender a linguagem percussiva em diálogo com outras áreas como a do 

teatro. 

A partir dessa atividade o grupo realizou diversas apresentações e passou a 

demarcar o seu fazer artístico na universidade e na cidade. Se antes a ideia de criar um 

espetáculo parecia ser um exagero ou algo longe de acontecer, o “Sons da Casa” foi, na 

verdade, o resultado de todo um caminho de continuidade e de um ato formativo. Este que 

trilhou uma base sustentada nas reflexões, nos diálogos e na vivência da relação um com o 

outro. Não se planejou desde 2009 a montagem do espetáculo da forma como aconteceu, mas 

era conspirado como uma maneira de se acreditar que é preciso fazer arte e de ação musical e 
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humana. E isso foi estreado no dia 07 de junho de 2012 no Encontro Regional Nordeste da 

Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM).  

 
     Figura 47 – Estreia de apresentação do espetáculo na ABEM (Fortaleza)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

Várias pessoas saíram e entraram no grupo até a produção final desse projeto. 

Alguns novatos apresentaram-se, completamente, imersos nessa proposta e deram 

contribuições significativas, regando os ensaios com palestras e vivências que contemplavam 

os assuntos sobre humanidade, colaboração e educação.  

“Eu primeiro não sabia nem o que era espetáculo, mas depois em sentir e fazer o 
espetáculo foi diferente e muito diferente (...) eu aprendi a trabalhar mais em grupo 
porque nesse espetáculo tudo que a gente fazia era em grupo você tinha que contar 
com o próximo e tinha que ajudar o próximo”.  (Brena, 18, 10/01/2013) 
 

“Bem no começo a percepção da gente como eu falei é que cada instrumento fosse 
estudado até então a Catherine chegou com a questão de montar o espetáculo e eu 
sempre fiquei me perguntando que espetáculo era esse porque a gente só ensaiava a 
música e eu me perguntava: O espetáculo é só ensaiar música? Até porque depois foi 
montando e ficou bem bacana e eu fiquei impressionada conosco mesmo a gente no 
grupo em si tudo ficou muito extenso e tudo era magia no momento então essa 
montagem até logo depois ser apresentado foi muito bom em si foi crescendo muito 
e no dia foram vários aplausos. Foi muito bacana no dia em que a gente se 
apresentou oficialmente”. (Juliana, 16, 10/01/2013) 

No relato do Anderson ele frisou em sua fala a importância que foi assistir aos 

espetáculos do coral da UFC, pois achava impressionante a quantidade de ações e objetos que 

se utilizavam na produção artística. Tudo era novo para ele e teve como referência positiva 

acreditar e fazer acontecer o nosso espetáculo.  
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                          Figura 48 – Erwin explicando sobre a construção de um espetáculo (Coral da UFC)  

 

 

 

 

 

 

 

                      

                         Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

“Para mim quando se fala em coral eu lembro logo do coral da UFC que o Erwin 
rege porque a gente viu várias coisas interessantes que tinha que participava. O circo 
e o pessoal mesmo formava uma canoa e era muito interessante. (...) E isso deve ter 
sido muito ensaio e quando a gente assisti a gente abre muito a nossa mente. Como é 
que num coral da UFC ia ter uma coisa de construção civil (andaime). E era bem 
interessante e fazia parte do contexto Aí quando a professora falava vamos organizar 
o nosso espetáculo vamos fazer isso e vamos fazer aquilo eu tentava assim às vezes 
eu pensava que sempre ia atrasar, mas não foi isso sempre a gente estava ensaiando 
e dando certo. (...) Aí ela chegou e disse que a gente ia entrar fazendo sons de bicho 
de natureza e foi dando certo”. (Anderson, 17, 10/01/2013)  

É possível compreendermos que quando os participantes falam do espetáculo eles 

começam a citar os fatores que favoreceram sua própria formação pessoal, embora ainda não 

expressem claramente a palavra formação, mas fica perceptível que a experiência do 

espetáculo elevou além da prática musical, enriqueceu o desenvolvimento com elementos que 

contribuíram para formação humana da cada ritmista. Conforme:  

O campo das condutas musicais, já por si tão amplo e diversificado, como se vê 
pelas apreciações anteriores, torna-se mais complexo quando entram em jogo as 
qualidades míticas ancestrais que caracterizam a música. A participação ativa do 
sujeito no ato da musicalização não mobiliza apenas os aspectos mentais conscientes 
que conduzem a uma apreciação objetiva da música, mas também uma gama ampla 
e difusa de sentimentos e tendências pessoais. Por esse motivo a música é, para as 
pessoas, além do objeto sonoro, concreto, específico e autônomo, também aquilo 
que simboliza, representa ou evoca. (GAINZA, 1988, p.34) 
 

Diante dessa concepção conferimos esses aspectos musicais e humanos nos 

seguintes relatos:  

“Tinha uma magia como diz a Juliana tinha algo que fazia com que todos entrassem 
naquela roda naquela mesma energia (...) E é bem notório quando a gente assisti os 
vídeos lá da SEMUP quando a gente só tocava com as blusas do Casa Caiada e eram 
quase as mesmas músicas do repertório e como foi no espetáculo era outra coisa ali 
parecia que a gente era uma banda tocando e tal, mas com cara de pré-carnaval 
quando entra no espetáculo a música entra em outra conotação a música escutada de 
outra maneira ela é passada de outra maneira ela ganha um sentido ela ganha um 
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sentido bem maior e eu acho que se encaixa com a proposta”. (Raquel, 25, 
10/01/2013)  
 
 “O espetáculo depois que a gente começou a montar pra mim o sábado não era de 
aprendizagem e sim de vivência. Todo sábado era de vivência cada sábado vinha a 
gente vivia uma coisa e outra muito show mesmo e o que eu aprendi nisso tudo foi a 
união mesmo do grupo mesmo da gente de tá sempre unido colaborando para o 
espetáculo da certo e isso me  ajudou pessoalmente eu consigo me expressar melhor 
no meu trabalho eu consigo conversar com as pessoas de uma forma mais aberta o 
grupo me ajudou pessoalmente mesmo assim em todos os sentidos”. (Geovane, 24, 
10/01/2013)  

 
                       Figura 49 – Vivência nos ensaios de sábado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
                       Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

“É na verdade eu acho que o grupo faz parte da vida da gente a partir do momento 
que a gente vem para cá toca e faz várias coisas não tem o que você vai fazer que 
você não se lembre: a isso aqui eu aprendi com a Raquel e isso aqui eu aprendi com 
... é assim a gente vive a vida e sempre lembrando das coisas boas e eu acho que a 
maior referência do nosso grupo para muito gente (...) é que a gente não passa o 
espetáculo todo tocando só um único instrumento as pessoas falam que a gente toca 
vários instrumentos seis instrumentos durante o espetáculo e isso aí foi muito 
interessante mudar de instrumento mostrar que todo mundo sabe tocar tudo”. 
(Anderson, 17, 10/01/2013)  

Com o desenvolver da entrevista a temática do espetáculo começou a ser 

direcionada para o sentido da formação humana e fatores dessa vivência começaram ser 

relatados.  

“E isso passa uma imagem que parece que o instrumento faz parte da gente porque é 
tão natural que a gente pega como se fosse parte da gente. (...) O grupo é uma coisa 
forte sobre a questão de como a gente se torna mais gente dentro do grupo porque 
como tem essa coisa de cooperação e de união muito forte acaba que a gente vai 
levando valores para nossa vida (...) o que antes era só uma proposta de extensão da 
UFC, mas com o tempo deixou de ser necessariamente de ser só a proposta da UFC 
e ficou tão natural que a parte humana ela simplesmente está aí. Ela está. (...) Acaba 
que a nossa alma é jogada ali e a gente parece uma família como várias vezes já 
conversamos”. (Raquel, 25, 10/01/2013)  
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“O que eu vejo de mais interessante é que cada música tinha que vivenciar e criar e a 
gente acabava até em criar alguns instrumentos para tocar tipo de a gente ia tocar 
uma ritmo e tinha que ter um agbê então a gente aprendeu a construir um agbê e a 
gente teve a oficina e isso aí é que é interessante”. (Anderson, 17, 10/01/2013)  
 
“De cada ritmo que eu levo comigo é a questão do que sempre a professora diz, né? 
É entrar  com a alma do ritmo tipo se é carimbo eu sei que  eu tenho que entrar com 
a alma do carimbó é a dança se é o Zé é mais dinâmico e isso na concepção do 
espetáculo ajuda muito porque você não pode somente tocar você tem que entrar 
com a sua alma com o seu corpo porque eu assisti o espetáculo e, principalmente, de 
perto como sempre acontece no nosso qualquer falha que você fizer algumas falhas 
pode ser ate cobertas mas tem outras que não é como esquecer um baqueta e tal 
então esses erros que tá assistindo dá para perceber então se você não entrar com a 
alma não estar totalmente concentrado naquilo o outros vão perceber”. (Juliana, 16, 
10/01/2013) 
 
“Eu acho também que o importante para gente foi o estudo cênico com a professora 
de teatro que fez a gente abrir um pouco a cabeça em relação a questão do 
espetáculo como o tempo inteiro estava no espetáculo se a baqueta caiu a gente vai 
dançar e pegar a baqueta e nunca sair de cena”. (Raquel, 25, 10/01/2013)  
 

A partir da construção do espetáculo os participantes também perceberam que a 

construção musical passou a ser feita através de uma proposta artística e que a música não era 

feita sem um propósito, sem uma estrutura e sem uma criação de arranjos. Todas as 

dinâmicas, os ensaios, as marcações, os figurinos e outros mais estão de acordo com as 

reflexões levantadas pelo grupo e pelas definições que se construíam ao longo dos ensaios 

com base na concepção artística. “A cirurgia era mais delicada: fazer de um espetáculo uma 

escola; montar em um espetáculo de formação uma ópera nordestina, pois nordestinos artistas 

somos”. (MATOS, 2008, p. 159).   

Esses dados nos remetem à proposta do GMPACC que recebeu influências diretas 

de um processo de formação educacional baseado em práticas coletivas (Canto Coral) e que 

abre no campo da percussão uma possibilidade formativa e criativa através da música 

percussiva. O que foram as concepções de uma ópera “respingou” também em um caminho de 

espetáculo percussivo. “‘ A oficina da vida seria a ópera’. A vida é, pois, a minha oficina de 

preparação do meu próprio espetáculo operístico com seus recitativos e árias aqui 

desencantados em franca narrativa”. (MATOS, 2008, p. 157) 

Além das apresentações do espetáculo os entrevistados também falaram sobre os 

cortejos que realizavam na atividade denominada de “Batucada no meu Bairro”, pois para eles 

era uma apresentação da mesma forma e, muito especial, pois interagiam diretamente com as 

pessoas do seu próprio bairro e lhe dava sempre com situações inesperadas. Essa atividade 

também era uma forma de desenvolvimento físico, pois era preciso amadurecer o corpo para 

os esforços necessários que uma prática percussiva requer como, por exemplo, caminhar e 

tocar ao mesmo tempo.  
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O corpo desenvolve ainda resistência física para bater com agilidade nos tamborins, 
para suportar os decibéis sonoros explosivos, para sustentar ao mesmo tempo o peso 
dos instrumentos (como os maracanãs) somado ao peso do impacto produzido pelos 
golpes da mão.  (...) O corpo também precisa ser educado para tocar horas a fio sem 
que o andamento e a energia caiam, e sem deixar o samba atravessar. (PRASS, 
2004, p. 161) 

 
        Figura 50 – Cortejo no “Batucada no meu Bairro” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                     Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 
“O ‘Batucada no Meu Bairro’ foi uma das coisas mais massa que a gente já fez por 
aqui e também teve uma evolução quando a gente tocava aí no sol pelas ruas em 
volta (...) até que depois isso virou um evento se juntou com as escolas e com o 
cortejo com as crianças”. (Raquel, 25, 10/01/2013) 
 
“Eu queria que eles vissem o trabalho que a gente teve e uma coisa bonita de se ver 
até porque depois quando eu voltei todo mundo ai Juliana que legal como é bonito e 
o som ave Maria eu ainda tou com o Tum Tum aqui na minha cabeça (...) a 
convivência foi muito bonita”. (Juliana, 16, 10/01/2013) 
 
“Foi muito interessante porque a gente parou com o pessoal a Catherine pediu para a 
gente parar pediu para a gente falar e fez uma mini apresentação. Foi uma 
experiência muito bacana”. (Geovane, 24, 10/01/2013) 
 
“Eu achei o mais interessante porque a professora Catherine sempre me dizia que 
não importa se tem uma pessoa ou cem a gente tem que tocar com a mesma energia 
e eu acho que foi isso aí que rolou naquele dia. Tinham uma cinco ou seis pessoas lá 
e uma senhora de idade e agente tocou na maior felicidade do mundo”. (Anderson, 
17, 10/01/2013)  

 

Outro tipo de apresentação comentada foram as das escolas, pois isso interferiu na 

própria postura deles no ambiente escolar com os seus colegas e professores. O fato de 

tocarem em um grupo da universidade passava uma percepção de compromisso e 

engajamento artístico que se refletia também nos estudos das disciplinas. 

“A gente mudou muito o ponto de vista da escola. Porque eles achavam que os 
alunos de lá estavam vindo para cá para só para tocar aprender e ficar aqui (...) mas 
teve várias apresentações e festas lá no colégio e a gente sempre participou sempre 
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esteve lá dentro eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes a gente se 
apresentou na escola (...) e teve muita gente que achou que era macumba, mas aí 
ainda tentou voltar a trás, mas não tinha mais vaga”. (Anderson, 17, 10/01/2013)  
 
“Foi através daqui. Através de uma apresentação que a professora não pôde ir (...) 
tivemos que nos apresentar sem a presença dela aí eu tive que reger e eu lembro que 
antes da gente se apresentar a gente se reuniu numa sala demos as mãos olhamos um 
no olho do outro a Juliana leu um texto emocionante para galera e depois daí aí eles 
me convidaram para ser o monitor de uma projeto que é o mais educação. (...) Eu 
recebi a proposta para ir e eu recebia para eu dar aula”. (Geovane, 24, 10/01/2013)  

 

              Figura 51 – Apresentação na escola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
 
Como finalização sobre as discussões das atividades levantadas, os entrevistados 

também falaram da importância das reflexões que eram feitas no final de cada aula. O 

momento que não era apenas para tirar dúvidas, mas também para aturarem como sujeitos 

com seu próprio discurso e em construção com o outro. 

É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos 
dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma 
de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como 
tais, se tornam radicalmente éticos. (FREIRE, 1996, p. 60) 
 

Essas reflexões aconteceram desde o ano de 2009 e percebi que antes nem todos 

gostavam muito de falar. O Anderson era um exemplo de que tinha muita vergonha e resistia 

no momento de falar sobre algo, com o tempo esse processo foi se tornando natural e ele 

passou a participar efetivamente, expressando seu senso crítico e reflexivo sobre as atividades 

e relações no grupo. Além dele, vários outros também foram aos poucos se sentindo mais a 

vontade para essas conversas e por mantermos até os dias atuais essa atividade conseguimos 

fazer com que todos pudessem ser escutados e juntos tentarmos refletir sobre as construções 

artísticas.  
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 “Ajuda muito a gente entender o que está fazendo sobre o que aconteceram no mês 
todas as dúvidas que tivemos”. (Brena, 18, 10/01/2013)  
 
“É o momento de parar e ouvir a gente se ouvir se comunicar se expressar nesses 
momentos da reflexão no final da aula é um momento sagrado da Casa Caiada”. 
(Geovane, 10/01/2013)  
 
“Eu me lembro que a reflexão antigamente era feito em todas as aulas. (...) era um 
momento de se esforçar, de se expressar, de se envolver e de fazer melhor. O que a 
gente poderia fazer de melhor para nós e para o grupo.  O que poderia melhorar para 
nós e para o grupo. Até porque depois foi modificado o d imbo. Foi uma música 
que a gente não tava conseguindo se sair e depois a gente conseguiu e eu acho que o 
que ajudou mais foram as reflexões e as dinâmicas”. (Juliana, 10/01/2013) 
 
“Eu acho que o grupo só teve toda essa evolução por causa das reflexões. (...) A 
gente que tá mais no início a gente percebe a importância da reflexão. Não é todo 
mundo que percebe isso no grupo é fato, mas tem muita gente que não gosta de 
refletir na vida em geral, né? Mas assim a gente ver como elas foram cruciais para as 
mudanças boas e ruins porque a gente também tem que errar para aprender. A 
reflexão da gente não é só musical, mas também humana”. (Raquel, 25, 
10/01/2013).    
  
 “E agente sempre foi como uma família, na verdade”. (Juliana, 16, 10/01/2013)  
 

Os entrevistados também revelaram algumas dificuldades que tiveram durante 

esse processo formativo no GMPACC. Ficam ressaltadas abaixo, no discurso da Brena e do 

Anderson, as dificuldades que eles tinham, inicialmente, de participarem das reflexões e do 

processo de integração. Isso nos apresenta uma análise de que esse processo de 

autoconhecimento se traduz em um desenvolvimento que não se estabelece de forma rápida e 

completa. É uma construção de significados e atuações práticas na vida que com o decorrer do tempo 

as percepções vão amadurecendo e obtendo novos sentidos, mas para isso é preciso estar disponível a 

esse ato sensível de vida. Conforme:  

Disponibilidade à vida e seus contratempos. Estar disponível é estar sensível aos 
chamamentos que nos chegam, aos sinais mais diversos que nos apelam, ao canto do 
pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia na nuvem escura, ao riso manso da 
inocência, à cara carrancuda da desaprovação, aos braços que se abrem para acolher 
ou ao corpo que se fecha na recusa. É na minha disponibilidade permanente à vida a 
que me entrego de corpo inteiro, pensar, crítico, emoção, curiosidade, desejo, que 
vou aprendendo a ser eu mesmo em minhas relações com o contrário de mim. E 
quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, sem preconceito, com as 
diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil. (FREIRE, 1996, p. 134)  
 

E, com base nessa disponibilidade, a sequência dos relatos nos apresenta esse 

desenvolvimento. 

“Eu acho interessante o Anderson falar porque isso eu nunca vou esquecer era um 
que não queria participar das reflexões de jeito nenhum no início e eu lembro que ele 
levou um puxão de orelha tanto meu quanto da Catherine no começo e foi grande e a 
gente disse que ele não volta mais e ele voltou, voltou falando e até hoje ele é o que 
fala uma das coisas assim mais pertinentes para o grupo”. (Raquel, 25, 10/01/2013)  
“É isso era assim porque quando eu cheguei aqui eu só queria aprender a tocar e eu 
já sabia tocar e eu não dava importância para nada (...) aí depois ela (professora) 
falou comigo e foi de um jeito assim para eu abrir os olhos sabe para eu despertar e 
para me dar assim um sentido, né? O porquê que eu estou aqui porque não era só do 
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jeito que eu pensava e do jeito que eu queria e era do jeito que as coisas tinham que 
funcionar e por isso que até hoje eu estou aqui (...) e eu estou aqui porque tem uma 
história e tem uma raiz”. (Anderson, 17, 10/01/2013) 
 
“Para mim uma das coisas mais difícil foi fazer as coisas com os outros. Ter o 
companheirismo. Eu não vou mentir que eu sempre fui de não fazer tudo com os 
outros eu era eu e eu ali sozinha. Depois daqui me ajudou tanto que eu acho bom 
fazer parte de um grupo e ter companheirismo e isso me ajuda muito. Também tive 
dificuldade de tocar alguns instrumentos e isso ia se resolvendo”. (Brena, 18, 
10/01/2013)  
 
 “A dificuldade, às vezes, é de incongruência com a proposta por algumas pessoas. 
Algumas pessoas que chegam e que criam uma dificuldade mesmo no grupo. Às 
vezes um mal estar e algo pessoal mesmo. (...) No sentido musical a gente se 
entende melhor. E atrapalhou mais dessa forma porque o grupo é extramente 
comprometido e a falta de compromisso foi uma grande dificuldade e é uma das 
coisas da proposta do grupo é fazer algo muito compromissado e as pessoas 
realmente tem muita dificuldade e algumas delas não conseguiram lhe dar bem com 
as diferenças porque realmente o grupo sendo bastante heterogêneo do jeito que é 
uma metodologia totalmente diferente de ensino que é verdade é uma metodologia 
de educação musical humanizada e as pessoas não estão acostumadas com isso”.  
(Raquel, 25, 10/01/2013) 
 
“Eu acho que antes era mais difícil para o grupo era pegar uma música nova. A 
música nova para o grupo a gente passava de mês tocando só ela e hoje não hoje 
qualquer coisa que a gente faz aqui em poucas semanas a gente consegue construir e 
se a gente passar do mês é porque a gente tá construindo algo novo em cima da 
música que a gente já construiu então essa é minha percepção de antes e de hoje”. 
(Juliana, 16, 10/01/2013) 
 
“Acho que a maior dificuldade do grupo é porque ele é muito aberto para as 
opiniões da gente. (...) Aí passa a música para gente aí depois um muda alguma 
coisa e outro muda outra”. (Geovane, 25,10/01/2013)  
 

Após esses primeiros relatos o grupo expôs suas ideias sobre como eles 

descrevem a proposta e porque ainda permanecem no GMPACC. Assim analisamos, de fato, 

como todas essas dinâmicas, relações de grupo e aprendizagem através da percussão são 

representadas na visão deles e, desta forma nos aproximamos do que nos interessa para esta 

pesquisa que é compreender como o GMPACC influenciou na formação humana e musical 

deles fazendo com que eles permanecessem durante esse período de 2009 a 2012. Seguem os 

relatos:  

“É um grupo que te faz feliz. É isso”. (Brena, 18, 10/ 01/2013) 
 
“A proposta do Casa Caiada é mostrar para o mundo para as pessoas que sim é 
possível. Que você pode ser um percussionista unido e que tocar tambor não é só 
tocar tambor e sim viver um tambor. Essa é a proposta de do Casa Caiada”. 
(Geovane, 24, 10/01/2013) 
 
“A proposta do grupo é também um instituo de ensino e estamos aqui para aprender 
e levar para vida”. (Juliana, 16, 10/01/2013) 
 
“A proposta aqui é a gente mesmo que constrói. Os laços de irmandade, as coisas 
que a gente faz (...) Todo mundo ver que são uns ajudando os outros e sabe que as 
coisas são do jeito que todo mundo costuma conviver aqui. (...) A proposta do grupo 
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é mostrar para todo mundo que pode sim fazer uma coisa bem feita com amor”. 
(Anderson, 17, 10/01/2013)  
 
 “A proposta do nosso grupo é formação humana. Para além de tudo. É formação 
humana pela arte seja lá se for para você ser um músico de verdade 
profissionalmente, ou seja, para você ser uma pessoa melhor integrada no mundo 
resocializada integração social porque aqui nós somos pessoas completamente 
diferente e no Casa Caiada há uma diversidade muito grande pessoas de lugares 
diferentes de idades diferentes então a proposta do Casa Caiada para mim é uma 
proposta de socialização de integração social por meio da arte e que também tem 
uma proposta de profissionalização na arte, na música. Têm essas duas propostas 
pelo menos. (...) É formação humana e musical”. (Raquel, 25, 10/01/2013) 
 

Após esses relatos os entrevistados expressaram os motivos da permanência no 

grupo durante o período investigado:  

“É como a Raquel disse, né? É a origem da gente, a gente construiu tudo isso então 
hoje eu Juliana gosto muito daqui mesmo tanto das pessoas que aqui convivem 
quanto dos instrumentos é a convivência de cada um, a amizade (...) É uma 
convivência que se tirar faz muita falta, além dos conhecimentos”. (Juliana, 16, 
10/01/2013) 
 
“O Casa Caiada me ajudou muito como pessoa. Eu mudei muito por causa do Casa 
Caiada  (...) Eu mudei, principalmente em casa. Eu era totalmente rebelde e na 
escola. Aí depois tinha aquela coisa de estudar e aí ajudou para eu prestar atenção na 
escola ficar mais em casa (...) E eu amo tocar, por isso que fico aqui no Casa 
Caiada”. (Brena, 18/01/2013) 
 
“O papel que o Casa Caiada teve para mim também foi a de formação humana, de 
amadurecimento de ficar mais maduro pessoalmente (...) e permaneço porque não 
consigo sair por ter esse espírito do grupo. (...) Eu não encontro isso aqui em outro 
canto não”. (Geovane, 24, 10/01/2013) 
 
 “Eu sou uma pessoa apaixonada por isso aqui. (...) Nossa eu sou um pessoa muito 
melhor. Aqui é um lugar fascinante eu acho que eu escreveria uma monografia sobre 
isso que a gente tá falando aqui. (...) Por exemplo, na minha vida profissional que 
usei a música para fazer algumas coisas de musicoterapia que me inspiram na minha 
vida e como eu acredito na minha profissão para você ser um bom profissional você 
deve ser uma boa pessoa também”.  (Raquel, 25, 10/01/2013)  
 
“Quando eu vou tocar eu me sinto mais leve e consigo esquecer tudo porque o bairro 
que eu moro tá muito violento e eu quase não posso ficar na rua. (...) E aqui eu posso 
me expressar quando eu tou tocando e hoje eu consigo fazer minhas coisas melhor e 
com mais perfeição. Eu aprendi a tocar bem”. (Anderson, 17, 10/01/2013)  

 
A partir desses relatos podemos analisar que aparece sempre no discurso dos 

participantes uma forte demarcação do crescimento pessoal junto às atividades musicais de 

forma colaborativa no grupo. O fato de tocar um tambor passou a ser, completamente, 

inserido em um contexto musical humanizado.  

A afirmação do eu, assim, musicalmente, se dá em seu encontro com o outro para a 
construção do complexo espetáculo da vida vivida no palco vivido. Quem atua na 
cena viva, quem nela é vivo e inteiro – verdadeiro, será vivo e inteiro consigo 
próprio nos momentos de silêncio interior que sempre preparam a eclosão do gesto, 
da palavra: o ato do encontro (MATOS, 2008, p. 164) 
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A construção da proposta do GMPACC reúne elementos que foram expressos 

pelos próprios participantes, para além de uma normatização e/ou sistematização de 

atividades, planos de aula e contexto institucional. As perspectivas, as expectativas, as 

dificuldades e os benefícios aparecem como suporte de todo um trajeto musical através das 

práticas percussivas.  

As implicações para o campo epistemológico da educação musical incidem em uma 
visão que reconheça que a produção de conhecimento pedagógico-musical deve 
considerar múltiplos contextos da realidade social, dissolvendo categorias 
dominantes de mérito artístico e pedagógico, questionando, problematizando, 
borrando os limites das estruturas das avaliações e julgamento de práticas musicais. 
Faz-se necessário, também, reexaminar as relações entre o conhecimento da cultura 
popular e o conhecimento estabelecido pela academia, como já tem sido proposto 
pela área da educação musical. (KLEBER, 2008, p. 234) 
 

A energia dos tambores como citado por alguns faz com que surjam nas reflexões 

de grupo a conquista de significados que sejam mais presentes e vivos na vida musical de 

cada um dos participantes. Foram e são as dinâmicas que movimentam até hoje o circuito 

musical de uma “Batucada no meu Bairro” e que faz com que escolas, comunidades e, por 

fim, seres humanos construam em uma trama cênica e musical com os vários “Sons da Casa”. 

E, depois, revigora-se pela dialogicidade das reflexões com um senso mais crítico, poético e 

ético.    
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6 Conclusão 
 

“Educar é, por conseguinte, humanizar”. 

(Elvis de Azevedo Matos) 

 
As conclusões aqui apresentadas nessa pesquisa fizeram parte do período de 

investigação de 2009 até 2012 no Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada 

da Universidade Federal do Ceará a partir das indagações surgidas sobre propostas educativas 

na área da percussão, levando-me assim a questionar sobre como se caracteriza e acontece um 

processo de formação humana e musical dos integrantes do GMPACC. Para coleta dos dados 

foram escolhidos cinco sujeitos que estão desde o início das atividades do grupo, analisando 

esse processo a partir da visão desses participantes contemplados.  

Desta forma, a fundamentação teórica revisada para suporte das principais 

temáticas da pesquisa apresentou-se, primeiramente, sob um olhar para as influências que as 

práticas percussivas obtiveram e obtém da matriz africana. A partir da perspectiva de Darcy 

Ribeiro (2006) na sua obra “O povo brasileiro”, além de outros, como o pesquisador e 

professor Dilmar Miranda (2009) que revelaram em seus trabalhos as influências dessa matriz 

na música popular brasileira. Depois, a temática sobre Práticas Percussivas e Educação 

Musical, trazendo como obra principal de referência a tese do professor Erwin Schrader 

(2011) intitulada por “Expressão musical e musicalização através de práticas percussivas 

coletivas na Universidade Federal do Ceará” por contribuir em sua pesquisa sobre as 

primeiras práticas percussivas na universidade, os impactos dessa prática na formação dos 

estudantes do curso de música na UFC e, como suporte para esse trabalho, as primeiras 

contribuições para a criação do GMPACC.  

Vale ressaltar que o conteúdo desenvolvido e as conclusões encontradas nesta 

pesquisa passam a corresponder a algumas demandas deixadas como sugestões na tese de 

Erwin Schrader, antecipando-se, assim, a apresentar esta pesquisa como uma das 

contribuições para o âmbito acadêmico. Segue abaixo as considerações deixas no trabalho da 

tese desse professor.  

Porém, estudos sobre os processos de ensino e aprendizagem de instrumentos 
percussivos e o impacto formativo no campo da educação musical são reduzidos. O 
material bibliográfico disponível é escasso, com pouquíssimos trabalhos na área que 
tratem da música percussiva numa perspectiva de realização musical coletiva na 
atuação de professores de música. (SCHRADER, 2011, p. 04)  
 

A terceira temática teórica revisada trouxe as concepções de formação humana e 

musical através de dois autores que refletem sobre os processos formativos na educação. 
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Paulo Freire (1996) com os apontamentos deixados na obra “Pedagogia da Autonomia”, 

sendo de fundamental importância para compreensão das atividades de reflexão baseada na 

relação de diálogos como ferramenta de desenvolvimento do senso crítico, sensível, autônomo 

e ético do ser humano. E, a obra de Elvis de Azevedo Matos (2008), intitulada por “Um 

inventário luminoso ou um alumiário inventado: uma trajetória humana de musical 

formação”, que através de um percurso autonarrativo nos apresenta de forma poética, 

científica e significativa a arte de um processo educativo musical e humanizado, tendo como 

percurso reflexivo sua própria formação como músico e professor através da sua participação 

no Coral da UFC.  

Diante disso este trabalho descreveu a história de criação do GMPACC, as 

principais atividades ocorridas no período escolhido e, como etapa final para esta conclusão, a 

análise do discurso dos 05 participantes para os objetivos propostos na pesquisa. Desta forma, 

apresentamos os seguintes apontamentos para constarem na conclusão dessa pesquisa.  

Através da panorâmica apresentada sobre o contexto educacional e histórico que 

descreve a inserção de atividades culturais até a criação efetiva do Curso de Música – 

Licenciatura – Superior, na Universidade Federal do Ceará, percebemos que o intuito 

prioritário era trazer como tônica uma proposta de formação humana e musical.  

A partir das práticas do canto coral, realizadas com mais frequência no âmbito 

acadêmico e na cidade, compreendemos que o fazer artístico era desenvolvido com o 

propósito de colaboração entre as pessoas, compartilhando de saberes e criatividades que 

buscassem uma expressão artística mais identificada com a própria história do sujeito que se 

apresenta com suas características particulares e também se recria no senso coletivo. As 

construções dos ensaios, dos repertórios, das marcações e das apresentações voltavam-se 

quase sempre para as mesmas questões: como fazer música, como aprender e como se inserir 

em um campo artístico que até então era permitido apenas para uma classe elitizada e 

minoritária da cidade.  

Foi com esse ponto de partida na universidade através de sujeitos como o Reitor 

Martins Filho, o Maestro Orlando Leite e, logo após, os caminhos percorridos pelo Coral da 

UFC, tendo participação honrosa e de extrema contribuição da Maestrina Izaíra Silvino e o 

cantor Paulo Abel que ações educativas se espalharam por esquinas, praças e instituições. 

Alicerçaram bases que formaram professores de música como o professor Elvis de Azevedo 

Matos e Erwin Schrader. Este último com sua iniciativa e forte energia trouxe, novamente, o 

mestre de cultura Descartes Gadelha para compor um desejo de ter a batucada dentro da 

universidade. Um novo ciclo então se inicia, abrem-se os caminhos e possibilidade de se 
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refletir, agir e fazer acontecer uma prática percussiva dentro do âmbito acadêmico. A 

constituição desse pensamento não partia apenas de ações impulsivas e empolgantes, mas 

também da credibilidade de uma proposta que se apoiasse, principalmente, nos quesitos de 

formação humana e musical. É preciso fazer arte de forma que se compartilhem experiências 

e possibilidades de conhecer a si mesmo dentro de um contexto coletivo, pois são nessas 

próprias relações que se encontram e se constroem a questão principal da educação: a Vida.  

Vale ressaltar que esse tipo de proposta não se sustenta apenas como uma visão 

romântica e fantasiosa da educação, pois trata também diretamente com arranhões, costuras e 

recortes de momentos dificultosos, com estranhamentos que nos mostram a si mesmo até que 

ponto nos aceitamos como somos ou não. Nessa relação de afetos e desafetos o ser humano 

busca um lugar de ocupação para ser inserido e se representar por todo o processo construtivo 

que a educação permite entre ensinos e aprendizagens.   

Essa trajetória influenciou todo o processo de construção do GMPACC e na fala 

dos entrevistados foi possível constar que alguns fatores caracterizaram e explicaram como 

aconteceu esse processo formativo no grupo que se pode afirmar sob uma perspectiva de 

Educação Musical nas práticas percussivas.  

As principais experiências apontadas pelos sujeitos referem-se às atividades de 

apreciação musical, dinâmicas (musicalização), colaboração dos amigos como líderes de 

naipe, a SEMUPE, construção do espetáculo Sons da Casa, “Batucada no meu Bairro” e as 

reflexões. Quanto ao trabalho de apreciação musical podemos afirmar que esta atividade 

auxiliou na construção da proposta musical do grupo, pois muitos quando chegaram não 

sabiam do que se tratava um grupo de percussão. Imaginavam que era apenas aprender todas 

as técnicas de um instrumento, mas com a apresentação de vídeos, de músicas e reflexões 

culturais mais amplas foi possível proporcionar aos integrantes novas possibilidades artísticas.  

Outros pontos abordaram as dinâmicas as quais denominei musicalização. Essa 

atividade é concebida sobre as proposta dos métodos ativos, especificamente, na concepção 

pedagógica de Jacques Dalcroze e também no tripé da linguagem percussiva (corporalidade, 

improviso e oralidade). Com isso, antes da execução nos tambores os participantes passavam 

por atividades que despertassem a criatividade, coordenação motora e expressão corporal. A 

repetição de ritmos através da voz e do corpo eram preparativos para a execução das técnicas 

e ritmos na percussão. Afirma-se que todos perceberam um avanço na musicalidade e no 

preparo técnico por causa das dinâmicas e que estas eram sempre desenvolvidas com base no 

repertório trabalhado o que conferia assim a oportunidade aprender vários instrumentos, a 

criatividade e a musicalidade através da percussão. As dinâmicas eram fundamentais para 
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qualquer trabalho no grupo, tendo-se como exemplo as frases criadas para os ritmos como 

“para casar tem que namorar”, a inserção das técnicas dos instrumentos, a criação de novos 

ritmos na música, a imitação vocal e corporal antes do instrumento. Desta forma, foi possível 

constatar a importância de aprender brincando, cantando, tocando e criando possibilidades 

percussivas.  

A partir dessa etapa de musicalização os entrevistados expressaram que na  

divisão dos grupos para um trabalho mais específico de técnica a colaboração dos amigos era 

de fundamental importância, afirmando com isso que a função dos líderes de naipe acontecia 

de uma forma colaborativa onde uns ajudavam os outros dando a oportunidade no grupo de 

conviver com pessoas em diferentes processos de habilidade com os instrumentos. Apresenta-

se também como discurso o momento realizado na Semana de Música Percussiva em Baturité 

onde todos do grupo tiveram a oportunidade de ensinar para pessoas que também não eram do 

seu próprio grupo, sendo uma experiência onde quem ensina também aprende.  

A “Batucada no meu Bairro” mostrou-se também como atividade importante para 

prática de cortejo, ou seja, tocar e caminhar, e também como uma forma de serem vistos pela 

comunidade do próprio bairro onde moram. Podemos afirmar que a integração do grupo não 

acontecia apenas nas atividades dos ensaios, mas também era compartilhada através de 

cortejos que se caracterizam como apresentações para um público próximo e, às vezes, para a 

própria família.  

Como ápice no ano de 2012 o processo de construção e de apresentação do 

espetáculo percussivo “Sons da Casa” foi considerado como um aprendizado musical 

humanizado, pois todos participaram do processo o que mais uma vez caracteriza o processo 

educativo com ações colaborativas e de união. Até mesmo a construção musical foi elaborada 

por composições de alguns integrantes do grupo e a composição de arranjos, organização de 

instrumentos e concepção de figurino. Podemos concluir que o espetáculo foi o resultado de 

todo um trabalho iniciado desde as primeiras ideias sobre esse tipo de produção artística e que 

com o esforço, trabalhos de técnica, dinâmicas e reflexões o espetáculo produziu um 

repertório criativo que permitiu o rodízio de instrumento – característica fundamental desse 

trabalho – e o diálogo com as experiências de teatro. Assim, os “Sons da Casa” foi uma 

atividade formativa que acrescentou as habilidades de técnica instrumental, noções de 

movimentação em espaço, socialização e musicalidade aos integrantes do grupo.  

As reflexões foram apontadas como principal estratégia de manutenção do grupo. 

Foram através dos discursos que os participantes expressaram e elaboraram suas ideias e 

atuaram como sujeitos no contexto coletivo. As discussões tratavam-se de questões musicais, 



122 

 

mas podemos concluir que estas eram sempre entrelaçadas com aspectos da formação 

humana, como poder escutar o outro e fazer juntos as construções colaborativas no trabalho 

percussivo. Foi perceptível o desenvolvimento de dois dos sujeitos entrevistados sobre o 

comprometimento, timidez e representatividade no grupo. Todo esse processo de diálogo 

favoreceu a construção de um acolhimento e discussão de ideias que permitiu a construção e 

continuidade de atuação do grupo até os dias atuais.  

Com base nessas conclusões sobre as atividades levantadas os participantes 

caracterizaram a proposta do grupo como uma instituição de educação que trabalha a 

formação dos integrantes através de uma proposta percussiva mediada por ações colaborativas 

em contexto coletivo. E, com base nessa proposta e nesses fatores, o processo de formação 

humana e musical aconteceu de forma significativa e produtiva na vida pessoal de cada um 

que expressou o desenvolvimento tanto na questão técnica e musical quanto nas relações 

sociais e de crescimento pessoal. A permanência desses integrantes no grupo apresentou-se de 

forma geral nos depoimentos que revelaram que todos eles foram e ainda são autores dessa 

história e que é esse sentimento de atuação, de disponibilidade, de colaboração e de paixão 

que os mantém no GMPACC.  

Por isso, a proposta do GMPACC se caracteriza como um trabalho que busca 

desenvolver uma formação humana e musical através das práticas percussivas em contexto 

colaborativo, permitindo a realização das atividades inseridas em perspectivas educativas que 

eleve através de um fazer artístico e criativo a construção de valores humanos.   

Assim, nessas considerações finais acrescento que o GMPACC favoreceu, 

consideravelmente, a minha própria formação como regente, musicista, percussionista e 

professora. Foi e ainda é para mim uma escola que pude atuar, acreditar, sonhar e fazer 

acontecer através dos encontros percussivos uma arte humanizada na educação. Um caminho 

que hoje já se soma nesses poucos quatro anos, mas que, com toda certeza, só foi eficiente 

porque pude compartilhar cada toque do tambor com pessoas que também estiveram 

disponíveis nessa roda, nessa ciranda. Fomos todos de mãos dadas, fizemos nesses encontros 

momentos musicais acontecerem, justamente, por sermos incompletos e por sempre 

buscarmos um sentido para nós mesmos e para o outro.  

Os imbricamentos não resultaram apenas do caráter social, ou seja, das relações com 
os outros, mas também do caráter subjetivo, possibilitando a capacidade de 
compreender a experiência do outro. Dessa forma, o pesquisador não está acima do 
mundo social que estuda, mas imerso nele, seja por familiaridade ou estranhamento, 
conhecimento ou desconhecimento, comprometimento ou ausência: não há espaço 
para a neutralidade. (KLEBER, 2008, p. 218) 
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Esclareço também que só foi possível contemplar os 05 sujeitos dessa 

investigação porque foi de fundamental importância a participação de todos os outros 

integrantes que participaram e ainda continuam no grupo. Todos possuem uma importância 

significativa para esta produção e colaboraram através da musicalidade, do comprometimento 

e do afeto para a construção desse grupo que muitos chamam de família.  

Também compartilho, hoje, de mais uma etapa na minha formação profissional e 

pessoal. Fui aprovada em dezembro de 2012 no concurso público para professora efetiva do 

curso de música da UFC, tendo como disciplinas centrais “Prática Percussiva” e 

“Etnomusicologia”. Posso antecipar que está em curso a proposta de tornar obrigatória a 

disciplina de Percussão no currículo do curso de música o que nos confere um avanço 

importantíssimo tanto para a academia quanto para a formação dos estudantes. E, por fim, o 

GMPACC continua suas atividades ainda na Casa de José de Alencar, com a participação dos 

veteranos e novos integrantes, tendo também a participação de dois bolsista, Allan Samsa e 

Alba Montenegro, ambos estudantes do curso de música e que já se iniciam no processo de 

construção do segundo espetáculo, o “Ritmar”, com um trabalho assíduo e de forte 

entusiasmo e dedicação. O próximo espetáculo prevê a estreia no final do ano de 2013.  

Uma sugestão para futuras pesquisas seria como pensar esse processo de 

formação humana e musical através das práticas percussivas em um contexto escolar, 

elaborando assim estratégias, reflexões e práticas artísticas sob uma perspectiva de Educação 

Musical. Desta forma, finalizo esta etapa acreditando contribuir para as reflexões sobre as 

Práticas Percussivas sob a perspectiva da Educação Musical, consagrando esta pesquisa com a 

colaboração de todos os participantes envolvidos nesse processo e “celebrando a batucada e 

cada toque do tambor”.  
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ANEXO A – Patrimônio instrumental percussivo de 2008 e 2011 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROJETO GRUPO DE ESTUDO DE PERCUSSÃO 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
QUANTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

2008.1 

TAMBORES 
 
Surdões‐ 4                                          4 baquetas                             
Surdos de Corte‐ 4                             4 baquetas 
Repique‐ 4                                         4 baquetas 
Zabumba‐ 8                                       8 baquetas e 8 bacalhaus   
Tarol‐ 4                                             8 baquetas 
Tambor (“alfaia”)‐ 2                         4 baquetas 
Tamborim‐ 9                                    9 baquetas  
Pandeiro‐ 4  
Cuíca‐4 
Atabaques‐3 
Total de tambores:38                         Total de baquetas: 58   
 
METAIS 
 
Triângulo‐ 4                                      4 ferrinhos 
Ovinhos‐ 3 
Agogô‐ 4                                           4 pauzinhos 
Chocalho‐ 2                                        
Reco‐reco‐2                                       2 ferrinhos    
 
Total de metais: 15                           Total de complementos: 10  
 
OUTROS 
 
Seis baquetas do tipo lisas 
Uma caixa guardando todos os afinadores 
 
Total de instrumentos: 56  
Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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Quantificação Instrumental 2011.1  

TOTAL DO INSTRUMENTAL: 153 

       BAQUETAS  QUANTIDADE    BAQUETAS    QUANTIDADE 
Alfaya 22  Madeira Lisa 20 
Bacalhau 19  Pequena Agogô 06 
Caixa 58  Surdão 13 

Cabeça Preta 03 20  Surdo de Corte 14 
Chicote Maracatu 09 Tamborim 20 
          Ferro  05 Tamborim Liso 09 
Ferro Reco-reco 01 Triângulo 05 

 

   ACESSÓRIOS    QUANTIDADE 
     Cavaquinho 01 
Caixa de Som700  01 
     Talabaques 37 
Peles novas S1/S2 01/01 

Repique G/ P 07/10 

INSTRUMENTOS QUANTIDADE INSTRUMENTOS QUANTIDADE
MEMBRANOFÔNICOS         IDIOFÔNICOS  

    

    Alfaia 05 Agbê 11 

Atabaque 07 Agogô 13 

Bumbo de Marcha 02 Carrilhão 02 

    Caixa 07 Chocalho 03 

            Conga 06 (02 conj. de 03) Cowbel 02 

Cuíca 11 Ferro 07 

PandeiroCouro/Naylon 07 (04/03) Ganzá 05 

       Repique G/P 10 (06/04) Pratos 02 pares 

     Surdo de Corte 04 Reco-reco 02 

  Surdo de Marcação 02 Triângulo 07 

  Surdo de Resposta 02 Xequerê 05 

Tamborim 18   

Timbas 03   

Timbales 02   

Zabumba 08   

SUBTOTAL 94  59 
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ANEXO B – Plano de Atividades elaborado por Catherine Furtado dos Santos como 
uma proposta às práticas percussivas na disciplina de Oficina de Percussão (2008)  

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 

GRUPO DE ESTUDO DE PERCUSSÃO 
PLANO DE ATIVIDADES 

 
 
Descrição: 
O seguinte plano de trabalho refere-se ao planejamento de atividades voltado para o Grupo de 
Estudo de Percussão do curso de Licenciatura em Educação Musical. Essas são baseadas em 
cinco tópicos que descreverão as funcionalidades e finalidades das atividades necessárias à 
Oficina. Sendo os tópicos: Estruturação, Conhecimento Histórico, Conhecimento Prático, 
Vivência Prática e Produções Artísticas. 
 
Estruturação:  
Este tópico fundamenta-se na importância de organização e preservação dos instrumentos, 
sendo necessário valorizar o material de trabalho público e favorável ao desenvolvimento 
educacional. 
 
-Descrição da quantidade e nomeação dos instrumentos. 
-Organização das peças e posicionamento correto de arrumação. 
-Manutenção e Limpeza. Separação dos instrumentos e nomeação dos estudantes responsáveis 
pelo uso, limpeza e organização. Uso de flanelas. 
-Verificação constante das afinações. 
 
Conhecimento Histórico: 
Este tópico fundamenta-se na consciência Histórico-cultural da origem dos instrumentos, dos 
estilos musicais e a funcionalidade desses na prática coletiva. Aborda aspectos teóricos dos 
diferentes Ritmos Culturais, divulgando o conhecimento cultural e a valorização dos Ritmos 
brasileiros. 
 
-Pesquisa histórica Rítmica e Cultural dos instrumentos de percussão. 
-Pesquisa dos principias ritmistas brasileiros (Referências bibliográficas e apreciação de áudio 
e vídeosdisponíveis). 
 
Conhecimento Prático: 
Este tópico fundamenta-se nos primeiros contatos com o instrumento. As informações 
necessárias à adequada utilização e produção musical. 
 
-A importância e a prática dos exercícios de Alongamento e Aquecimento Corporal. 
-A proteção auditiva. 
-Técnicas específicas de Alongamento para o devido instrumento utilizado.     Resistência 
Muscular. 
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-Posicionamento e manuseio correto do instrumento com corpo/postura. 
-Estudos de acústica. Espaço/Instrumentos. 
-A afinação específica e necessária de cada instrumento e relativo ao estilo musical. 
-Conhecimento da Linguagem Musical Rítmica utilizada por cada instrumento. A escrita, 
leitura e os símbolos.  
- A Regência Rítmica (fundamentações e importâncias). 
 
Vivência Prática: 
Este tópico fundamenta-se na realização prática da execução dos instrumentos ao desenvolver 
musical. Através da troca de experiências e conhecimento musical adquirido pela prática 
coletiva na percepção da Educação Musical. 
 
-Atividades coletivas de Estimulação Rítmica através do Canto e Corpo. 
-A percepção timbrística de cada instrumento e a produção sonora adquirida. 
-A participação de Percussionistas experientes e de extrema importância para contribuição 
Rítmica e cultural. Troca de experiências e oportunidade de novos conhecimentos. 
-Estudo e pesquisa de Repertório a ser trabalhado. 
-Separação e posicionamento dos instrumentos por equipes. 
-Atividade de “Soma sonora” para percepção de intensidades de cada instrumento. 
-Estudo de técnica e adaptação ao instrumento trabalhado. A diferença de tocar e bater. 
-Junção das práticas de cada instrumento. 
-Ensaio de repertório. Treino das estruturas musicais: entradas, breques, dinâmicas, solos, 
interpretações e outros. 
-Prática de criações. 
 
Produções Artísticas: 
Este tópico fundamenta-se na conclusão dos trabalhos realizados na oficina, importante para a 
apresentação das produções artísticas e responsável na Formação do Educador musical 
comprometido com o trabalho. 
 
-Apresentações e desfiles temáticos das produções percussivas desenvolvidas pelos centros 
culturais e praças de Fortaleza. 
-Formação do Educador Musical através da inclusão de jovens de Escola Pública, tendo 
acesso à cultura musical e rítmica. 
-Apresentação de trabalhos acadêmicos com demonstrações teóricas e práticas de cada estilo e 
instrumento estudado. 
 
Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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ANEXO C – Protocolo de encaminho do Projeto Música Percussiva para escola para 
Prefeitura Regional VI 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

ANEXO D – Samba – enredo “Casinha Caiada”. Autoria de Descartes Gadelha e Inês 
Mapurunga 
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Fonte: Núcleo de Música Percussiva (UFC) 
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ANEXO E – Lista dos instrumentos percussivos doados pela SECULT – CE 

 

Fonte: Núcleo de Música Percussiva (UFC)  
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ANEXO F – Tabela história dos sujeitos e ações da Educação Musical na UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

Período Sujeitos Proposta 

1950 – 1967 Orlando Leite e Antônio 

Martins Filho 

Curso Superior em Música 

Educação Musical 

1980 – 1992 Izaíra Silvino e Paulo Abel Coral da UFC 

Ópera Nordestina 

Ópera e coro escola 

1995 Elvis de Azevedo Matos Curso de Extensão em 

Música 

2005 Elvis Matos, Erwin 

Schrader, Izaíra Silvino, 

Ana Iório, Luiz Botelho e 

colaboradores 

Curso de Educação 

Musical – licenciatura na 

UFC 

2007  Erwin Schrader Disciplina Optativa de 

Percussão I e II 

2008 Erwin Schrader e Catherine 

Furtado dos Santos 

Núcleo de Música 

Percussiva – UFC 

2008 Descartes Gadelha “Batismo” e colaboração 

do projeto percussivo: Casa 

Caiada 

2009 Catherine Furtado dos 

Santos 

Grupo de Música 

Percussiva Acadêmicos da 

Casa Caiada – UFC 

(participação da 

comunidade) 
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ANEXO G – Primeiras ideias do figurino do grupo elaborado pela ritmista Juliana 
Borges 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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ANEXO H – Planejamento do desfile carnavalesco de 2010 

Planejamento para o Carnaval do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 
Caiada- UFC 2010 

A proposta do planejamento do Carnaval 2010- Casa Caiada é sistematizar uma série de 
atividades voltadas para formação musical percussiva dos participantes e vivenciar uma 
brincadeira carnavalesca criada e produzida pelo próprio grupo. Abaixo se cita algumas 
estratégias para a construção dos ensaios. 

Formação e função de equipes: 

Regente: função de coordenador musical e de grupo, mediando interpretações do grupo e da 
técnica necessária. Preparo das vivências rítmicas, envolvendo domínio de pulsação e 
andamento. Preparo das convenções dos arranjos rítmicos e dinâmicas. Preparo das técnicas 
dos instrumentos- naipes.  Preparo da execução geral do grupo- interpretação e prática. 
Dinâmica de grupo. 

Acompanhantes: função de acompanhamento harmônico e quando necessário acompanhar nas 
atividades de preparos técnicos. Instrumentos: Cavaquinho e Violão. 

 

Puxador e Preparado Vocal: função de preparar o grupo ao canto coletivo com técnica vocal, 
interpretação e canto do samba- enredo temático. Vibração e energia musical. 

Líderes de Naipe: função de acompanhar o desenvolvimento técnico e comprometimento de 
cada ritmista do naipe. Manutenção, controle e afinação dos naipes.  

Pensadores de logística: função de desenvolvimento da temática carnavalesca- figurino, 
concentração do grupo, fechamento de rua, divulgação, equipamentos de som. 

 

Proposta de Práticas Pedagógicas: 

Serão duas aulas por semana com objetivos específicos. A primeira volta-se para o aspecto 
técnico da execução dos ritmistas e vivências dos aspectos de pulsação e andamento da 
música. A segunda volta-se para o treino em coletivo com o acompanhamento, canto do 
samba-enredo, apreciação musical, prática em coletivo no contexto geral, enfocando-se nos 
aspectos de dinâmicas, convenções, “esquentas” e interpretações instrumentais e corporais. 

Aula técnica-musical: alongamento, técnica de instrumento, sentido de pulso e andamento, 
atividade de baqueamento, atividades de naipes, esquentas e preparo vocal. 

Aula geral-musical: alongamento, apreciação, interpretação, dinâmicas, sentido de pulsação e 
andamento, convenções, preparo vocal, acompanhamento, esquenta e ensaio geral. 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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ANEXO I – Explicação das cores e símbolos da bandeira e logomarca por Descartes 
Gadelha  

 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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ANEXO J – Programação da I Semana de Música Percussiva de 2010 (UFC) 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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ANEXO K – Construção e marcação do espetáculo percussivo “Sons da Casa” (2012) 

 

 

 

GRUPO DE MÚSICA PERCUSSIVA ACADÊMICOS DA CASA CAIADA – UFC 
LEMBRETES DO PROJETO ARTÍSTICO SONS DA CASA  

 
1 ) Organização do espaço: 
      - Espaço limpo com apenas o instrumental e os acessórios necessários;  
      - Configuração de Marco Zero da Música; 
      - Instrumentos posicionados sempre com as respectivas baquetas; 
      - Laterais com instrumentos/baquetas e acessórios organizados;  
     - Caixas com esteiras viradas para baixo, evitando a vibração das mesmas;  
     - Movimentação do instrumental, evitando, ao máximo, as interferências sonoras do 
material;  
     - Manter nas laterais um caixa com instrumentos e acessórios de reserva;  
 
  2) Talabaques:  
     - Acessório deve ser limpo; 
     - Talabaques regulados e com posições definidas de acordo com as trocas necessárias dos 
ritmistas;  
 
3) Instrumental (batuque e acompanhante instrumental): 
    - Limpos e Afinados; 
    - Passagem de som geral; 
   - Microfone, mesa e caixa de som devidamente regulado;  
 
 3 ) Expressão Corporal:  
     - Posição de Artista; 
     - Manter a expressão corporal nas transições; 
     - Manter a expressão corporal na Movimentação CIS (Corpo – Instrumental – Sonoro);  
    - Expressão corporal dos personagens; 
    - Expressão corporal dos acompanhantes instrumental e da regente;  
    - Movimento da Percussão Vocal e Corporal: “Xi Tum Tum” – Terreiro da Casa - no 
momento e tempo correto de execução;  
 
4) Expressão Vocal:  
    - Cantar juntos nos devidos refrões;  
    - Cantar juntos nos momentos de responsoriais;  
    - Emissões sonoras da natureza e de alegria nos contextos musicais;  
 
5) Andamento:  
    - Orientação e atenção ao gestual de regência; 
    - Indicação do cantor pela chamada musical; 
    - Indicação do acompanhante instrumental pela chamada musical;  
    - Comunicação dos naipes de marcação e de preenchimento com o acompanhante 
instrumental;  



142 

 

 
 6) Posição de Artista:  
- Atenção ao gestual de regência;  
- Orientação de convenções e dinâmicas musicais; 
- Figurino, completamente, adequado e limpo;  
 

Marcação por repertório da Produção Artística Sons da Casa 
Música Carimbó Sal e Sol 

Início 
 
 Sonorização da natureza (sons de pássaros, bichos, ventos, folhas e etc.) com todos os 
participantes, em movimentos – expressão corporal - espalhados fora do espaço de 
apresentação, aproximando-se e posicionando-se aos instrumentos. 
 
 Interpretação de José de Alencar por Sebastião, recitando a segunda parte do samba 
em forma de poesia:  
 
             Mas a casinha caiada / Relíquia de sua inspiração                                          
             Onde gorjeia a passarada / No cheirinho de manjericão 
             Hoje é altar / De luz do saber  
            Refúgio dos que fazem / Da vida uma canção                
            É aquela casinha caiada / Capucho de algodão 
Sinalização de Regência – Introdução da Música Carimbó Sal e Sol 
 
 Vibração e Dinâmica timbrística dos tambores; 
 Gestual de regência e Entrada do Arranjo de tambores:  
 
              Marcação CIS (Corpo – Instrumental – Sonoro): 
            - Naipe de Agbês: movimentação dos agbês para cima e para baixo; 
            - Naipe das congas: movimentação expressiva dos ombros; 
            - Naipe das Zabumbas: movimentação expressiva com as pernas; 
            - Naipe dos atabaques: movimentação lateral, no ritmo, da direita para esquerda todos 
juntos;  
 
 Gestual de regência e Parte Vocal:  
 
Ê Carimbó, Carimbó, Carimbó do Mar / Sal e Sol / Saudações do meu Ceará / 
Ê essa Zimba / Essa Zimba que vem do Pará / Encanta e Toca / Nos bravios não nos (CE) 
(PA) rá /  
 
           - Movimentação CIS (Corpo – Instrumental – Sonoro);  
 
 Gestual de regência e Convenção dos Tambores:  
- Movimentação CIS (Corpo – Instrumental – Sonoro);  
 Gestual de regência e Parte Vocal:  
 
Ê Carimbó, Carimbó, Carimbó do Mar / Sal e Sol / Saudações do meu Ceará / 
Ê essa Zimba / Essa Zimba que vem do Pará / Encanta e Toca / Nos bravios não nos (CE) 
(PA) rá /  
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- Movimentação CIS (Corpo – Instrumental – Sonoro); 
 
 Gestual de regência e Apenas Parte Vocal com todos cantando:  
Ê Carimbó, Carimbó, Carimbó do Mar – 
  Todos levantam os braços, fazendo saudações ao público;  
 Sal e Sol / Saudações do meu Ceará –  
 
As mulheres do naipe das congas e atabaques vão à frente com a expressão corporal da dança 
do carimbó;  
Os homens e o naipe dos agbês cortejam as mulheres e o público; 
Ê essa Zimba / Essa Zimba que vem do Pará / Encanta e Toca / Nos bravios não nos (CE) 
(PA) rá –  
As mulheres voltam à posição inicial e todos voltam à movimentação CIS; 
 Gestual de regência e volta à parte vocal com batuque tocando:  
- Movimentação CIS;  
 Gestual de Regência e Finalização. 
 

Transição – Carimbó Sal e Sol para Maracatu Oyá 
 Entrada do violão e do vocal da parte solene da música: 
 
           Ê laiê Ô maracatu / Ê laiê Ô maracatu /  
           Luz a caminhar / Maracatu Oyá  
           Luz a caminhar / Maracatu Oyá  
           Todos fazem a troca dos instrumentos, posicionando nos lugares marcados, com a 
expressão de negros escravos em busca da libertação; 
          Ê laiê Ô maracatu  
          Rei e Rainha juntos indo para frente do batuque com expressão de saudação e postura 
de realeza; 
          Ê laiê Ô maracatu  
        
          Batuque posicionado, saudando o cortejo do Rei e da Rainha; 
         Luz a caminhar / Maracatu Oyá  
         Luz a caminhar  
         Rei e Rainha saudando o público; 
         Maracatu  
 Gestual de regência para entrada na música:  
          Ê laiê, laiê / É mais uma luz nova /  
         Chegando a brilhar / Para maracatucá /  
         Ê laiê, laiê / É mais uma luz nova /  
        Chegando a brilhar / Para maracatucá / 
 
        Todos em movimentação CIS – expressão de alegria do andamento acelerado do 
maracatu; 
 Gestual de Regência:  
 
Maracatu é cortejo caloroso / Convenção de dinâmica (tá tá tá) 
E as alas juntando o povo / 
Tanta história pra contar / 
 
            Cada um é luz / 
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           Tanta luz pelo caminho /  
           Cantando e sorrindo /  
           Para maracatucá /  
         
            Movimentação CIS; 
           Convenção de dinâmica (tá tá tá) 
 
           Ê laiê, laiê / É mais uma luz nova / 
          Chegando a brilhar / Para maracatucá / 
          Ê laiê, laiê / É mais uma luz nova /  
         Chegando a brilhar / Para maracatucá / 
 
 Convenção de dinâmica para pausa do batuque e marcação apenas do naipe dos 
Ferros.  
 
           Maracatu é cortejo caloroso 
           E alas juntando o povo 
           Tanta história pra contar 
          Cada uma é luz 
          Tanta luz pelo caminho  
         Cantando e sorrindo 
         Para maracatucá 
 
          Movimentação CIS para todo o batuque, mas com ênfase na expressão de alegria do 
naipe dos ferros.  
 
 Gestual de regência para convenção da terceira parte da música: 
 
Viver, cantar, sorrir para maracatucá / Gestual de Convenção – Expressão Corporal dos 
Ferros. Movimento de baixa para cima.  
Viver, cantar, sorrir para maracatucá / 
Viver, cantar, sorrir para maracatucá / Gestual de convenção –  
Expressão Corporal dos Ferros. Movimento de baixo para cima. 
 
Viver, cantar, sorrir para maracatu ... / Cá – Gestual de regência para o andamento solene 
do maracatu. Todo o batuque junto se movimento da direita para esquerda de forma 
solene.  
 
 Gestual de regência para volta do andamento acelerado: 
 
Movimentação CIS e finalização. 
 

Transição do Maracatu Oyá para Maracatu Boneca Preta: 
 Gestual de regência indicando a finalização do maracatu Oyá: 
 
Logo após, Tiago salta ao centro exclamando: Bora, Boneco! E John, logo depois, salta na sua 
frente exclamando: Bora, Batuque.  
Depois do salto dos dois personagens o batuque se movimenta para troca de instrumentos;  
Tiago indica o andamento com o ferro e canta a introdução do maracatu Boneca Preta e John 
vai até o atabaque e toca junto com ele. 
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 Tiago canta: Boneca Preta do Maracatu / Boneca Preta do Maracatu / Boneca Preta 
do Maracatu / Boneca Preta do Maracatu / 
O batuque ainda em transição de instrumentos responde:  
Boneca Preta do Maracatu / Boneca Preta do Maracatu 
           Boneca Preta do Maracatu/ Boneca Preta do Maracatu 
Tiago repete a mesma letra até perceber o batuque pronto;  
 
 Gestual de regência para segunda parte da música:  
 
Ela vem de Luanda / De saia rodada / Pisou no terreiro / E caiu na gandaia / 
Ela vem de Luanda / De saia rodada / Pisou no terreiro / E caiu na gandaia /  
 
Movimentação CIS  
 Gestual de regência das partes da música, em repetição, até a parte final:  
Movimentação CIS 
 Gestual de regência para Parte Final:  
Tiago canta:  
Boneca Preta / Preta  
Preta / Boneca Preta 
Giovanne, representando a boneca preta, segura um Calunga, veste uma saia rodada e sai 
entre o batuque numa expressão corporal de abençoar todo o batuque com a Calunga em 
exposição. 
 
Ela vem de Luanda / De saia rodada 
 Pisou no Terreiro / E caiu na gandaia 
Ela vem de Luanda / De saia rodada 
Pisou no Terreiro / E caiu na gandaia 
 
Giovanne vai até o centro e roda, intensamente, com a saia rodada.  
Faz saudações, agora, ao público, exibindo a Calunga em suas mãos.  
 
 Gestual de regência e finalização. 
 

Transição do Maracatu Boneca Preta para Terreiro da Casa 
 Arranjo do violão para música Terreiro da Casa e vozes falando sobre encontros 
dos amigos: 
 
Organização dos instrumentos nos lugares marcados. Expressão corporal lenta, representando 
um encontro de amigos, pessoas se arrumando para irem a uma festa. Abraços e gracejos.  
 
 Entrada da voz: Terreiro de barro batido / Arrasta o pé no chão 
 
Expressão de atenção ao chamado da letra e marcação da percussão corporal: Xii (percussão 
vocal) Tum Tum (batida dos pés) – pulando ao centro com a expressão de chegar a um local;  
 
Chinelo de Couro Xaxando / No toque do Baião  
 
Batuque movimenta-se para configurar os naipes da percussão vocal e corporal, sendo um 
naipe de zabumbas atrás e duas semi – lua, formadas na frente, sendo uma de agogô e outra de 
chocalho.   
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 Gestual de regência para início da música:  
 
- Todos em movimentação CIS; 
- Entrada do naipe dos ganzás; 
- Entrada do naipe dos agogôs; 
- Entrada do naipe das zabumbas; 
- Entrada da parte vocal; 
 
            Aqui tem zabumbeiro / Fazendo a marcação /  
            Convenção da zabumba com mãos. 
            Escuta o Triangueiro / Floreando a canção / 
            Convenção de todos para o refrão 
           Casa Caiada entrou (reforço do batuque com vocal) /  
           Casa Caiada eu sou  
           O seu batuque sim / Sua emoção  
           Casa Caiada entrou (reforço do batuque com vocal) /  
           Casa Caiada eu sou  
           O seu batuque sim / Sua emoção  
          Já tá juntando gente (dinâmica de instensidade – mais fraco para mais forte) / 
          No meio do salão / (marcação do tempo musical, soltando dois beijos, alguns     
soltam para o público, outros formam um casal e outros entre amigos).  
 
 Gestual de regência para o refrão:  
Casa Caiada entrou / (reforço do batuque com a voz)  
Casa Caiada eu sou (saída do batuque para pegarem os instrumentos) 
O seu batuque sim / Sua emoção  
 
Repetição do refrão até o batuque ficar todo posicionado.  
 
 Gestual de regência para entrada completa da música com batuque: 
 
Entrada da música com o batuque e Movimentação CIS: 
 
            Terreiro de barro batido / Arrasta o pé no chão / 
            Chinela de couro xaxando /No toque do baião /  
           Aqui tem zabumbeiro / Fazendo a marcação / 
           Escuta o triangueiro / Floreando na canção / 
           Já tá juntando gente / No meio do salão / 
           Vai ter arrasta pé / Vai ter animação (convenção de dinâmica)  
           Casa Caida entrou / Casa Caiada eu sou  
           O seu batuque sim / Sua emoção  
           Casa Caiada entrou / Casa Caiada eu sou (convenção de dinâmica) 
           O seu batuque sim / Sua emoção  
 
 Gestual de regência e finalização.  
 

Transição da música Terreiro da Casa para Carimbaião Foi José 
 Toque do triângulo no andamento da música Carimbaião e entrada vocal da 
primeira parte da música por Tiago: 
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             Fui dançar carimbó / Lá na Casa Caiada /  
             Quem foi que caiou / Foi José (reforço vocal do batuque) 
             Fui dançar carimbó / Lá na Casa Caiada /  
             Quem foi que caiou / Foi José (reforço vocal do batuque) 
             Fui dançar carimbó / Lá na Casa Caiada /  
             Quem foi que caiou / Foi José (reforço vocal do batuque) 
             Fui dançar carimbo / Lá na Casa Caiada /  
             Quem foi que Caiou - Toca-se o carrilhão e os naipes de triângulo, agogô e 
chocalho começam a tocar. 
 
 Gestual de regência para primeira parte da música:  
 
           Peguei o xiado da chinela / do baião /  
          E coloquei nesse meu carimbó / oi josé 
                   Senti o cheiro do reboco / Fiquei louco pra dançar  
         “Vamo” arrochar o nó / Oi josé 
        Toca o naipe de agogô, ganzá e triângulo.  
         O naipe dos ganzás fica dando voltas entre si. 
 
          É no batuque do balanço /  
         Das cadeiras da morena que eu vou /  
         Oi José / Nesse baião com carimbó / 
         A gente nunca dança só / (convenção do arranjo do batuque) 
        Vem José 
 
 Gestual de regência depois da convenção para entrada da música completa com 
batuque:  
 
            Fui dançar carimbó lá na casa caiada /  
           Quem foi que caiou / Foi José / (2X) 
 
            Peguei o chiado da chinela / Do baião e coloquei nesse meu carimbo / Oi José 
           Senti o cheiro do reboco / Fiquei louco pra dançar  
          “vamo” arrochar o nó / Oi José 
           É no batuque do balanço / Das cadeiras da morena que eu vou  
          Oi José / Nesse baião com carimbó a gente nunca dança só  
          (convenção das zabumbas) Vem José. 
          Repetição da primeira parte da música novamente. 
 
 Gestual de regência para convenção e refrão final:  
             Oi batuca, batuca, batuca / No meu carimbó /  Oi José 
             Oi balança, balança, balança / Ninguém dança só / Oi José 
  
            Entrada do Giovanne e da Brena, representando o José e a Maria. Um casal que 
fazem a marcação e improvisos na zabumba. 
 Gestual de regência para finalização.  
 
Finalização da música com o reforço vocal do batuque da expressão: Oi, José! 
 
Transição da Música Carimbaião Foi José para Marchinha Viver e Sonhar 
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 Arranjo do cavaquinho e violão com uma estrofe da música:  
           Movimentação CIS – Expressão corporal do andamento do arranjo; 
          Transição do instrumental na posição da música; 
 Vocal inicia a chamada da música:  
Vai viver e sonhar / Vai cantar e amar  
Vai lembrar / Desse carnaval (convenção do arranjo do batuque) 
 Gestual de regência do início da música: 
           Quem vai sair / No meu bloco desse carnaval / 
           Pra lembrar as saudades que temos / E sorrir no final / 
           As flores são (convenção do batuque) / Companheiras de gratidão/  
           Pra não deixar / Fazer da vida /  
           Ir de um sonho / À ilusão /  
 Gestual de regência para parte dois – ritmo de reggae: 
            Movimentação CIS com expressão corporal em ritmo de reggae; 
 
            E vai dizer / Que há um sol a lembrar  
            Relembrar dos amores passados / Encontrados no carnaval  
            E vai dizer / Que há um sol a lembrar  
            Relembrar dos amores passados / Encontrados no carnaval  
 
            Convenção do batuque para repetição da música. 
 Gestual de regência para terceira parte da música: 
 
Movimentação CIS. 
 
Vai viver e sonhar / Vai cantar e amar /  
Vai lembrar / Desse carnaval  
Vai viver e sonhar / Vai cantar e amar / 
Vai lembrar / Desse carnaval (convenção do batuque de finalização) 
             

Transição da Marchinha Viver e Sonhar para o Esquenta e Samba – 
Enredo Casinha Caiada  

 Entrada do Son – cavaquinista – tocando e dançando no centro, dando o 
andamento e representando o malandro do samba: 
            Batuque faz a transição dos instrumentos, pegam os chapéus e ficam sambando. 
 Gestual de regência finalizando o cavaco e começo do esquenta: 
 
Uiara e John abaixam-se, imediatamente, após o gestual de regência e fazem a chamada com 
o agogô, dando, novamente, o andamento do samba; 
Arranjo da chamada dos repiques; 
Marcação corporal do batuque no tempo de chamada do agogô, balançando os ombros e 
virando nas laterais com o chamado: Casa! 
Virada final do chamado do repique. Convenção geral e entrada do esquenta;  
Movimentação CIS do samba; 
 
 Gestual de regência final do esquenta: 
Pausa no batuque e começo, apenas, do vocal na primeira parte: 
Numa casinha caiada / Numa casinha caiada (Batuque todo se movimenta com expressão 
de samba para direita e volta para esquerda, repetindo o movimento todos juntos). 
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             Um dia uma luz nasceu / Entre mangueiras floradas 
             O menino José cresceu / Olhando a natureza 
             Criou sua literatura /José Martiniano de Alencar 
             Glória da nossa cultura 
             Láia láia   ôôôôôô 2x  (Batuque pára, canta e levanta as mãos no ritmo) 
 
 Convenção de entrada do batuque geral  
            Marcação dos tamborins e chocalhos, movimentando-se de forma intercalar. 
             Mas a casinha caiada  
             Relíquia de sua inspiração                                          
             Onde gorjeia a passarada 
             No cheirinho de manjericão 
             Movimentação CIS 
           Hoje é altar / De luz do saber  
           Refúgio dos que fazem / Da vida uma canção                
           É aquela casinha caiada / Capucho de algodão 
 Gestual de regência para vota da primeira parte.  
            Repetição de toda música e da mesma marcação inicial. 
 Gestual de regência e finalização. 
 
 
Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

ANEXO L - Algumas músicas do repertório do espetáculo “Sons da Casa” 
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Fonte: Catherine Furtado dos Santos 
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Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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ANEXO M – Perguntas da entrevista 

Entrevista Semiaberta com questões semiestruturadas 

Estilo: Grupo Focal 
Para 05 sujeitos 
Catherine Furtado  
 

Questões: 

1) Qual a identificação pessoal (nome, idade, atuação profissional) e qual 

(ais) a(s) experiência(s) musical (ais) de vocês (antes do grupo)? 

2) Quando, como e por qual motivo entraram no Grupo Casa Caiada?  

3) Como vocês avaliam e percebem as atividades realizadas no Grupo Casa 

Caiada e quais são as principais atividades na opinião de vocês? 

4) Como vocês descrevem a proposta do Grupo Casa Caiada?  

5) Como vocês analisam o papel do Grupo Casa Caiada na formação humana 

e musical de vocês e porque ainda permanecem no grupo?  

Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
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ANEXO N – Currículo Artístico do GMPACC  

 

 

 

 

CURRÍCULO 
GRUPO DE MÚSICA PERCUSSIVA ACADÊMICOS DA CASA CAIADA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 
Nome: Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). 
Projeto de extensão do curso de música da UFC / Cadastro: 2010. PJ. 0440 
Fundação: 16.08.2008 
Coordenadora do Núcleo de Percussão – UFC: Professora Catherine Furtado dos Santos  
 
Localização: Núcleo de Música Percussiva da UFC - Sala Descartes Gadelha /  
Casa de José de Alencar – UFC. 
Endereço: Avenida Washington Soares, 6055. 
Bairro: Alagadiço Novo. CEP: 60830 - 640. Fortaleza / CE 
Horário dos ensaios: Todos os sábados de 09 às 12h. 
 
PROPOSTA DO GRUPO 
Desenvolver uma formação humana e artística através das práticas percussivas, em contexto 
coletivo, envolvendo atividades musicais de composições, ensaios, técnica instrumental e 
construções de espetáculos percussivos.  
 
INTEGRANTES 
Estudantes das escolas públicas de Fortaleza do bairro do Alagadiço Novo e Messejana. 
Comunidade do entorno da Casa de José de Alencar. 
Comunidade de outras localidades. 
Estudantes dos cursos de música da UFC, UECE e IFCE.  
 
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM EVENTOS 
 
ANO 2012 
 
Espetáculo Percussivo Sons da Casa 
Evento: Festival Nacional de Danças Populares – UFC 
Data: 19.10.2012 
Local: Campus do PICI – UFC / Fortaleza 
Informações: Apresentação de encerramento do Festival Nacional de Dança.  
 
Espetáculo Percussivo Sons da Casa 
Evento: Empresa Esmaltec – Edson Queiroz 
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Data: 06.10.2012 
Local: Beberibe, Ceará. 
Informações: 
 
Espetáculo Percussivo Sons da Casa 
Evento: Maracatu Solar 
Data: 29.09.12 
Local: ONG Solar – Maracatu Solar 
Informações: apresentação no ensaio geral do Maracatu Solar.  
 
Estreia do espetáculo percussivo Sons da Casa 
Evento: XI Encontro Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical – 
ABEM.  

Temática: Educação Musical em Múltiplos Contextos: inovação, inclusão e tecnologias. 
Data: 07.06.2012. 
Local: Faculdade de Educação – UFC (FACED). 
Informações: apresentação de abertura do congresso de educação musical. 
 
Espetáculo Percussivo Sons da Casa 
Evento: INTERCOM - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação  
Data: 07.09.12 
Local: UNIFOR 
Informações: Encerramento das atividades do congresso INTERCOM – UNIFOR. 
 
ANO 2011 
Desfile Carnavalesco na Avenida Domingos Olímpio – Fortaleza/CE 
Evento: Carnaval de Fortaleza 
Data: 07.03.2011 
Local: Avenida Domingos Olímpio 
Informações: Abertura dos desfiles carnavalescos na avenida principal do carnaval de rua de 
Fortaleza. 
 
Esquete Percussiva Sons da Casa – SESC Iparana 
Evento: III Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil 
Data: 07.09.2011 
Local: SESC Iparana – Caucaia/CE 
Informações: Abertura da comissão esportiva dos atletas cearenses. 
 
Esquete Sons da Casa - II SEMANA DE MÚSICA PERCUSSIVA – SEMUP 
Evento: Viver Tambor – II SEMUP. 
Data: 17.09.2011 
Local: Curso de Música – Instituto de Cultura e Arte (ICA) / UFC – Campus do PICI 
Informações: Apresentação artística dos projetos de extensão no evento SEMUP. 
 
Esquete Percussiva Sons da Casa – Theatro José de Alencar 
Evento: Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. 
Data: 22.09.2011 
Local: Jardins do Theatro José de Alencar 
Informações: Apresentação de encerramento do evento em defesa da cultura.  
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Esquete Sons da Casa  
Evento: Defesa de doutorado em Educação Brasileira do Prof. Erwin Schrader.  
Data: 24.09.2011. 
Local: Casa de José de Alencar  
Informações: Apresentação da produção artística referente às pesquisas na tese de doutorado 
em Educação Brasileira.  
 
Esquete Sons da Casa  
Evento: Liderando com Maestria – Grupo Esmaltec Edson Queiroz. 
Data: 09.12.2011 
Local: Hotal Vila Galé, Cumbuco, Fortaleza / CE. 
Informações: Abertura do evento empresarial do Grupo Esmaltec Edson Queiroz. 
 
ANO 2010 
Desfile Carnavalesco de rua 
Evento: Pré - carnaval de rua  
Data: 06.02.2010 
Local: Rua Egídio de Oliveira. Bairro Alagadiço Novo.  
Informações: Cortejo percussivo na comunidade do entorno da Casa de José de Alencar com 
apresentação do samba-enredo Casinha Caiada. 
 
Ritmos de Carimbó, Maracatu e Samba 
Evento: II Encontro Nordestino de Educação Biocêntrica e Cidadania (Biodança) 
Data: 14.03.2010 
Local: Casa de José de Alencar 
Informações: Apresentação cultural na programação do evento.  
Esquete percussiva  
Evento: Pôr do Som 
Data: 10.09.2010 
Local: Bosque das Letras - UFC 
Informações: Abertura do show do pianista pernambucano Vitor Araújo.  
 
Ritmos de Samba e Maracatu Cearense 
Evento: I Seminário PROPAG - UFC 
Data: 07.06.2010 
Local: Hotel Vila Galé – Fortaleza / CE 
Informações: Apresentação cultural na programação do evento PROPAG.  
 
Ritmos Percussivos - I SEMANA DE MÚSICA PERCUSSIVA – SEMUP 
Evento: Nossos tambores de cada dia - I SEMUP. 
Data: 10.12.2010 
Local: Curso de Música – Instituto de Cultura e Arte (ICA) / UFC – Campus do PICI 
Informações: Apresentação artística dos projetos de extensão no evento SEMUP. 
 
Ritmos Percussivos  
Evento: V SEMANA DE EDUCAÇÃO MUSICAL DA UFC - SEMU 
Data: 01.07.2010 
Local: Faculdades de Educação – UFC (FACED) 
Informações: Encerramento das atividades da Semana de Educação Musical da UFC.  
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ANO 2009 
Pré- carnaval / Samba-enredo 
Evento: Desfile Carnavalesco de rua 
Data: 14.02.2009 
Local: Avenida da Universidade. Bairro: Benfica 
Informações: Cortejo percussivo pelas ruas do bairro Benfica e batucada do samba-enredo 
Casinha Caiada.  
 
Pré – Carnaval / Samba-enredo  
Evento: Pré – carnaval no Maracatu Solar. 
Data: 14.02.2009 
Local: ONG SOLAR – Maracatu Solar 
Informações: Apresentação do samba - enredo Casinha Caiada. 
 
Ritmos Percussivos - Carimbó 
Evento: Conferência Estadual de Educação - COEE 
Data: 11.11.2009 
Local: Hotel Praia Centro. Fortaleza / CE. 
Informações: Abertura do evento COEE com a música percussiva Carimbó Sal e Sol. 
 
Ritmos Percussivos – Carimbó e Maracatus 
Evento: Apresentações Artísticas do Curso de Música da UFC 
Data: 30.11.2009 
Local: Casa de José de Alencar - UFC 
Informações: Apresentação no encerramento do semestre letivo ao curso de música.  
 
APRESENTAÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS 
ANO 2012 
Espetáculo Sons da Casa 
Escola Municipal de Ensino Médio e Fundamental José Carvalho – Messejana. 
Data: 26.05.2012 
Informações: Pré-estreia do espetáculo Sons da Casa para os estudantes da escola.  
 
ANO 2011 
Esquete Sons da Casa 
Escola Liceu de Messejana. 
Data: 16.04.2011 
Informações: Apresentação da esquete Sons da Casa e convocação de novatos ao grupo Casa 
Caiada.  
 
ANO 2010 
Esquete Sons da Casa  
Escola Estadual do Ensino Médio e Fundamental Iracema  
Evento: Festa do dia das Mães 
Data: 08.05.2010 
Informações: Apresentação do trabalho artístico no dia das mães.  
ANO 2009 
Ritmo Carimbó 
Escola Estadual do Ensino Médio e Fundamental Iracema  
Evento: Dia dos Professores 
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Data: 31.10.2009 
Informações: Apresentação e vivência percussiva com os professores dos participantes do 
grupo Casa Caiada na própria escola.  
 
Ritmo Carimbó  
Escola Estadual do Ensino Médio e Fundamental Iracema  
Evento: Apresentação em escola pública 
Data: 03.11.2009 
Informações: Apresentação da música percussiva Carimbó Sal e Sol para todos os alunos da 
Escola Iracema.  
 
Ritmos Carimbó e Maracatu Cearense 
Escola Estadual do Ensino Médio e Fundamental Iracema  
Evento: Consciência Negra 
Data: 20.11.2009 
Informações: Apresentação no evento sobre Consciência Negra com demonstração das 
influências africanas na música percussiva.  
 
APRESENTAÇÕES COM A COMUNIDADE: BATUCADA NO MEU BAIRRO 
ANO 2010 
Cortejo Percussivo 
Evento: I Batucada no meu bairro 
Data: 24.04.2010 
Local: Rua José Martiniano de Alencar. 
Informações: Cortejo Percussivo com a comunidade do Bairro do Alagadiço Novo.  
 
ANO 2011 
Esquete Percussiva  
Evento: II Batucada no meu bairro 
Data: 26.11.2011 
Local: Centro Nossa Senhora de Fátima 
Informações: Apresentação e cortejo percussivo com a comunidade do bairro de Messejana. 
 
APRESENTAÇÕES DE CUNHO SOCIAL  
ANO 2012 
Ritmos Percussivos  
Evento: Atividade funcional de socialização com presidiários no manicômio.  
Data: 11.06.2012 
Local: Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes (IPGSG) 
Informações: atividades percussivas com detentos do manicômio presidiário.  
 
Espetáculo Percussivo Sons da Casa  
Evento: MANIFESTO DE NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
Data: 07.09.2012 
Local: Largo Luiz Assunção - Praia de Iracema 
Informações: Abertura do Manifesto Social – Homenagem a Tina Amarante.  
 
ANO 2011 
Ritmos Percussivos 
Evento: Carnaval no CAPS. 
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Data: 03.03.2011 
Local: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – Eusébio. 
Informações: cortejo e vivência percussiva com os pacientes do CAPS – Eusébio.  
 
Ritmos Percussivos 
Evento: Carnaval no HGF. 
Data: 04.03.2011 
Local: Hospital Geral de Fortaleza. 
Informações: Cortejo e socialização com pacientes do setor pediátrico e adulto do Hospital 
Geral de Fortaleza. 
 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
 
I Semana de Música Percussiva da UFC – SEMUP 
Temática: Nossos tambores de cada dia.  
Data: 09,10 e 11.12.2010 
Local: Curso de Música – Instituto de Cultura e Arte (ICA) / UFC – Campus do PICI. 
Informações: organização de atividades percussivas voltadas para formação de um público 
interessado, em geral, com a realização de palestras, oficinas e apresentações artísticas.  
 
II Semana de Música Percussiva da UFC – SEMUP 
Temática: Viver Tambor 
Data: 15,16 e 17.09.2011. 
Local: Curso de Música – Instituto de Cultura e Arte (ICA) / UFC – Campus do PICI. 
Informações: organização de atividades percussivas voltadas para formação de um público 
interessado, em geral, com a realização de palestras, oficinas e apresentações artísticas. 

 
I Encontro de Música Percussiva em Baturité / UNILAB – UFC 
Temática: Maciço Tambores. 
Data: 29.11.2011 
Local: Centro de referência e Praça do Maciço de Baturité. 
Informações: organização de atividades percussivas através de oficinas sobre ritmos do 
maracatu cearense e prática instrumental em coletivo para estudantes da UNILAB e 
comunidade da região de Baturité. 
 
ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 
Produção de Artigos Científicos relacionados aos trabalhos do Grupo de Música Percussiva 
Acadêmicos da Casa Caiada – UFC.  
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 
Caiada da UFC. XVIII Encontro de Iniciação à Docência – 2009. Fortaleza / CE.  
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. Relato de estágio no Grupo de Música Percussiva 
Acadêmicos da Casa Caiada – UFC. Encontro de Práticas Docentes – 2009. Fortaleza / CE.  
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 
Caiada – UFC: diálogos entre a universidade, a escola e a comunidade. XIX Congresso 
Anual da ABEM – 2010. Goiânia / GO.  
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SANTOS, Catherine Furtado dos. Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 
Caiada – UFC: diálogos entre a universidade, a escola e a comunidade. I Encontro de 
Educação Musical do Cariri e II Simpósio de Guitarra no Cariri - 2010. Juazeiro do Norte / 
CE.  
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. I Cortejo carnavalesco do Grupo de Música Percussiva 
Acadêmicos da Casa Caiada – UFC. XIX Encontro de Iniciação à docência. 2010. Fortaleza 
/ CE. 
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 
Caiada – UFC: a universidade põe o “bloco” no carnaval de rua. X Encontro Regional 
Nordeste da ABEM, 2011. Recife / PE.  
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. Como reger um batuque? Um relato de experiência 
sobre o processo de formação do educador musical – regente de batuque – no Grupo de 
Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada – UFC. XX Congresso Anual da ABEM, 
2011. Vitória – ES. 
 
SANTOS, Catherine Furtado dos. Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da Casa 
Caiada (UFC): o fazer musical coletivo. XI Encontro Regional Nordeste da ABEM. I Fórum 
Cearense de Educação Musical. I Encontro dos Coordenadores dos Cursos de Licenciatura em 
Música do Nordeste, 2012. Fortaleza / CE.  
                                                               

SANTOS, Catherine Furtado dos. Como reger um batuque? Um relato de experiência sobre o 
processo de formação do educador musical – regente de batuque – no Grupo de Música 
Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada – UFC. ALBUQUERQUE, Luiz Botelho; 
ROGÉRIO, Pedro (org.). In: Educação Musical: campos de pesquisa, formação e 
experiências. Fortaleza: Edições UFC, 2012. 
 
Fonte: Catherine Furtado dos Santos  
 
 

 


