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O minicurso A música no universo indígena visa propiciar uma aproximação com as culturas dos 
povos originários, e conscientizar estudantes e professores de música sobre a diversidade sonora 
indígena, contribuindo para a desconstrução de preconceitos e dos equívocos sobre a vida e história 
desses povos, herdados ao longo de séculos, promovendo, assim, o respeito e a valorização merecida 
aos povos originários.Propõe escuta e algumas atividades online com as tradições de alguns grupos 
indígenas como Kambeba, Krenak, Paiter Suruí, Ikolen-Gavião, Guarani, Yudjá, Xavante, Kaingang 
entre outros. Dessa forma, pretende alimentar o professor com sugestões de atividades lúdicas 
desenvolvidas com repertório indígena, contribuindo assim para uma melhor atuação em sala de aula 
referente à temática indígena. 
Magda Mawaca Formada em Música (Regência) pela Universidade de São Paulo, é mestre em 
Antropologia pela PUC-SP e Doutora em Pesquisa Artística pela Universidade de Leiden, na Holanda. 
Como diretora musical e fundadora do Mawaca, um grupo de música com sede em São Paulo, 
produziu 5 CDs e 4 DVDs e fez turnê em mais de 8 países e no Brasil. O grupo recebeu o Prêmio 
PPM em 2017 e 2019. É autora de livros relacionados a temas indígenas e educação musical e trabalha 
como educadora musical ministrando oficinas e cursos de música. Magda é professora convidada em 
cursos de pós-graduação e extensão em universidades como UNICAMP, UNESPAR e UFGD. Ele 
trabalhou em projetos musicais em colaboração com comunidades indígenas como Kayapó, Guarani 
Kaiowá, Huni-Kuin, Paiter Surui e outros. Ele também trabalhou em projetos sociais com crianças 
ONGs e liderou um grupo de refugiados com sede em São Paulo. Publicou artigos nas revistas Música 
Popular, Vibrant, ABEM, entre outros. Seus interesses incluem musicologia cultural, música indígena 
brasileira, pedagogia das músicas do mundo, etnomusicologia aplicada e/ou participativa, música 
comunitária, pesquisa artística, performance e antropologia indígena. Magda é associada de ICTM 
desde 2013. 
 


