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06 a 10 de janeiro de 2020 

Feita pela e para a criança, a música tradicional da infância a embala desde o nascimento 
e percorre todos os seus passos até que chegue à idade adulta. Carrega os ritmos e molejos 
da música brasileira a beleza da nossa poesia popular, os gestos, movimentos e desafios 
imprescindíveis ao desenvolvimento da criança e a nossa diversidade cultural. Pautado 
nas pesquisas de campo realizadas por Lucilene Silva desde 1998, a proposta deste curso 
é a prática de um diversificado repertório de brincadeiras tradicionais, o estudo do seu 
material sonoro e o compartilhamento de uma experiência em Educação Musical baseada 
neste repertório. Conteúdos:  
• Cultura infantil: definição, dimensões, pesquisa e documentação; 
• Repertório: classificação, características e linguagem de movimentos; 
• Música tradicional da infância: características, gêneros, estilos, influências; 
• Gêneros musicais e ritmos brasileiros na música tradicional da infância; 
• Música tradicional da infância na Educação Musical. 
 

Horário: 9h às 17h.                                                         Coordenação: Adriana Rodrigues 

Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ. Metro Cinelândia. 

Investimento: R$550,00/R$500,00 Alunos CBM e Associados FLADEM (fladembrasil.com.br) 

Descontos para “pacote verão” e/ou pagamentos antecipados. 

Informações: Adriana (021) 998043838 (poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com) 

 

Lucilene Silva é mestre e doutoranda em Música na UNICAMP, com parte da Pesquisa de 
Doutorado realizada no Departamento de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, 
Desenvolve desde 1998 pesquisa de campo e documentação de cultura infantil e música 
tradicional da infância, tendo percorrido cerca de 160 municípios do Brasil e outros países da 
América Latina. Coordena o Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil e o Centro de 
Formação de Educadores da Oca Escola Cultural. Representa em São Paulo a Casa das 5 Pedrinhas 
fundada pela pesquisadora Lydia Hortélio. Integra a equipe de educadores da Casa Redonda 
Centro de Estudos e do Instituto Brincante. Entre outras publicações é autora do livro Eu vi as 
três meninas, música tradicional da infância na Aldeia de Carapicuíba, que em 2015 recebeu o 
prêmio IPHAN de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. Integra a Cia Cabelo de Maria com 
participação nos CDs Cantos de Trabalho volumes I e II, Baianás e São João do Carneirinho. 
Participou do filme Tarja Branca, uma revolução que faltava produzido pela Maria Farinha Filmes 
e do filme Mitã, uma poética da infância brasileira, produzido pelo Espaço Imaginário. 

mailto:poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com

