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Palavras que soam, sons que contam 
 
Prof: Coqui Dutto (Argentina) 
 
 
No curso, desenvolveremos atividades lúdicas que favorecem o contato expressivo com palavras e 
narração. O idioma pode ser um obstáculo se a abordagem da palavra estiver ligada apenas ao seu 
significado direto, mas pode abrir um horizonte novo e altamente enriquecedor se for considerada 
uma experiência lúdica e sonora. Será proposta uma escuta de exemplo, a partir da qual começarão 
diferentes maneiras de abordar a musicalização dos textos. Esta atividade será realizada a partir de 
elementos simples e acessíveis a serem implementados no trabalho com meninos e meninas. 
Susana –Coqui- Dutto. Musicista, professora e comunicadora. Trabalhou em diferentes níveis 
educacionais, atualmente é professora de Audioperceptivo na Licenciatura em Composição Musical, 
com orientação em Música Popular da Universidade Nacional de Villa María e de Didática da Música 
no Conservatório Sup. Felipe Boero. Ensina em cursos avançados para diferentes níveis educacionais. 
É professora sênior de educação musical na Universidade Nacional de Córdoba (UNC) e mestre em 
ciências humanas e ciências pela UNVM. Sua atividade artística está ligada à infância. Ela é a fundadora 
do grupo "La Chicharra" (1989 - 2008), tendo lançado quatro álbuns com temas de autoria para 
crianças. Desde 2008, atua como solista, tendo visitado o país, México, Colômbia, Uruguai, Brasil, 
Chile, Bolívia, Espanha, Peru, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica e lançado 4 novos álbuns de Tales 
and Songs, especializados na primeira infância. Juntamente com Pate Palero, ela produz e dirige o 
programa infantil de rádio "I miss spider" (Rádio Universidad Córdoba), desde 2007. É fundadora e 
diretora do MUPE (Centro de Estudo e Divulgação de Música Étnica e Popular do Mundo), 
dependente do IAPCH, na UNVM. Escreveu quatro livros e colaborou com artigos em diferentes 
edições. É membro ativo do Mocilyc (Movimento Latino-Americano de Músicas Infantis), Momusi 
(Movimento Musical Infantil da Argentina), FLADEM (Fórum Latino-Americano de Educação 
Musical) e Saccom (Sociedade Argentina de Ciências da Música Cognitiva). Página web 
www.coquidutto.com; Instagram: coquidutto; 
 
Face: Coqui Dutto https://www.facebook.com/susana.dutto.94;  
Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCU0nfDbfT5zxy_Apj2EDD0A 
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