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Como um educador brincante proponho diálogo entre a tradição e a invenção. Desde 1999, venho 
pesquisando as diversas manifestações populares no campo da dança, da música, dos contos e das 
brincadeiras. Venho incorporando todo o repertório destas pesquisas no meu trabalho 
profissional como músico, contador de história e educador. No meu contato com as crianças, 
observo que elas possuem uma inventividade espontânea, natural, capaz de transformar todas 
estas manifestações tradicionais em expressões autorais. Baseado nesta experiência, descobri que 
a invenção se transforma em tradição e a tradição dá as cartas para a próxima invenção. Em todas 
as épocas, os artistas profissionais foram buscar na cultura espontânea, também denominada de 
cultura popular, a fonte geradora de sua arte. Nesta busca, podemos identificar três vertentes: 
ASSIMILAÇÃO: Aqui, o objetivo é retratar, com a maior fidelidade possível, aquela manifestação 
no seu contexto social e afetivo. Para isto, o artista deve se transformar num verdadeiro 
pesquisador. RECRIAÇÃO: Depois de incorporar aquelas manifestações populares, o artista 
promove alterações e transformações, dando uma nova feição ao tradicional. No processo de 
recriação, entretanto, a origem inspiradora está sempre clara. INVENÇÃO: Quando a assimilação 
se torna orgânica e a recriação se transforma num processo diário, o artista se vê diante das 
possibilidades da invenção. Daí surgem soluções surpreendentes, dando origem a uma terceira 
vertente, onde todos os elementos se comunicam. Como cada pessoa vai incorporar estas 
vivências na sua prática cotidiana? Ao abordar a cultura tradicional, propomos explorar estas três 
vertentes: o mestre transmitindo aos seus aprendizes, o educador ensinando aos seus alunos, e as 
crianças na inventividade de seu cotidiano. 

 
Encontro: 9 de novembro.      Horário: 9h às 17h.        Coordenação: Adriana Rodrigues 

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

Investimento: R$ 150,00 / R$ 100,00 Alunos do CBM/ Associados do FLADEM (fladembrasil.com.br) 

Informações: Adriana Rodrigues (21) 99804-3838 poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com 

 

Estêvão Marques é formado em música. Professor no The San Francisco International Orff 
Course, nos Estados Unidos. Ministrou oficinas na Turquia, Colômbia, Argentina, Uruguai, 
Espanha, Finlândia, Tailândia, Portugal, Holanda, Áustria, Noruega, Hong Kong, Taiwan e Itália. 
Autor de 15 livros dentre eles a coleção de livros "Historias que cantam" é Coautor da coleção de 
livros Brincadeiras e brincadeirinhas musicais da Palavra Cantada. Diretor musical do CD/livro 
Muitas coisas, poucas palavras, de Francisco Marques (Chico dos Bonecos). Criador do curso 
online “Baile do Colherim”. Autor dos livros Musicais Colherim e Brasil for Children. Contador de 
histórias, fundador do Grupo Triii e já tocou com Palavra Cantada, Chico César, Antônio Nóbrega 
e com o grupo Barbatuques. https://estevaomarques.com/home/ 
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