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Música para ouvir no trabalho
Música para jogar baralho
Música para arrastar corrente
Música para subir serpente
Música para girar bambolê
Música para querer morrer
Música para escutar no campo
Música para baixar o santo

Música para ouvir música
Música para ouvir música
Música para ouvir música

Música para compor o ambiente
Música para escovar o dente
Música para fazer chover
Música para ninar nenê
Música para tocar novela
Música de passarela
Música para vestir veludo
Música pra surdo-mudo

Música para estar distante
Música para estourar falante
Música para tocar no estádio
Música para escutar rádio
Música para ouvir no dentista
Música para dançar na pista
Música para cantar no chuveiro
Música para ganhar dinheiro

Música para ouvir música
Música para ouvir música
Música para ouvir música

Música pra fazer sexo
Música para fazer sucesso
Música pra funeral
Música para pular carnaval
Música para esquecer de si
Música pra boi dormir
Música para tocar na parada
Música pra dar risada

Música para ouvir música
Música para ouvir música
Música para ouvir música

MÚSICA PARA OUVIR 
Arnaldo Antunes - (1998) 
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Há várias formas de se ensinar. Testadas, estudadas e digeridas por grandes mestres, professores e alunos. O fato é que 

quando se distancia o fazer (vida cotidiana) do apreender parece car mais chato tanto o ato de ensinar quanto o de  aprender. 

Paulo Freire, ao reetir sobre a importância do ensino na formação ética de um ser humano capaz de comparar, de valorar, de 

interferir, de escolher, de decidir e de romper , nos deixa uma tarefa: não deixar que a experiência educativa se transforme “em 

puro treinamento técnico”, pois isso seria “amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o 

seu caráter formador.” (FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.)

O Audição – A música ensina é um projeto de Extensão (categoria cultura) da UFG – Regional Goiás, consiste em encontros  

nos quais são apresentadas diferentes narrativas a partir da seleção de músicas que guiam possíveis reexões sobre temas 

contemporâneos. As audições foram acompanhadas de projeções, intervenções ou outras interações que ajudaram a 

compreensão do tema escolhido. 

Compositores de todas as gerações nos deixaram importantes registros em versos e prosas que nos conduzem a reetir 

momentos passados e também os atuais, é necessário e urgente aprender com eles.

Apresentamos, neste Catálogo, as listas de músicas, os compositores, intérpretes, fotos e o perl dos facilitadores das edições 

que aconteceram de 2017 a 2019, no intuito de que ações como essa possam incentivar outras formas de troca de saberes e 

que apreender seja um prazer e não obrigação. 

Viva a Música!

 Vamos ouvir! A música ensina, e muito!

Música para ensinar!
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Ouça a Playlist no

Audição - a música ensina.  #1 - Duas cidades



#1

DUAS CIDADES
Julho de 2017 - UAECH - (Colégio Santana) 

por Edinardo Lucas e Alison Cleiton
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Ao longo da história brasileira compositores registraram em suas músicas o processo de exclusão social nas cidades. Desde os 
processos de higienização do Rio de Janeiro eternizados por Sinhô (1921), a disputa pela terra urbanizada na Metrópole São 
Paulo já na década de 50 (Adoniran - 1951), o cotidiano difícil de quem mora na perifa (Zona Sul - Sabotage - 1999) até as 
recentes discussões sobre a especulação imobiliária nas praias de Salvador (Baiana System, 2016) foram pauta de nossa 
primeira edição e nos ajudaram a entender a existência de “duas cidades” em uma só!

DUAS CIDADES
por Edinardo Lucas e Alison Cleiton

Edinardo Lucas é arquiteto e urbanista, 
já integrou várias bandas no cerrado do 
triângulo mineiro, sempre como hold. 

Alison Cleiton é assistente social, na música 
já foi inspiração para diversos compositores 
destacando o clássico "pavão misterioso".
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1 - Abertura - Garrafada - DJ Tudo
2 - Música tema - Tô (I´m) (1976) - TOM ZÉ

3 - A favela vai abaixo (1927) - José Barbosa da Silva 
(Sinhô) - Interpretação: Mário Reis
Minha cabocla, a Favela vai abaixo
Quanta saudade tu terás deste torrão
Da casinha pequenina de madeira
que nos enche de carinho o coração

Que saudades ao nos lembrarmos das promessas
que zemos constantemente na capela
Pra que Deus nunca deixe de olhar
por nós da malandragem e pelo morro da Favela
Vê agora a ingratidão da humanidade
O poder da or sumítica, amarela
quem sem brilho vive pela cidade
impondo o desabrigo ao nosso povo da Favela

[...]
Isto deve ser despeito dessa gente
porque o samba não se passa para ela
Porque lá o luar é diferente
Não é como o luar que se vê desta Favela
No Estácio, Querosene ou no Salgueiro
meu mulato não te espero na janela
Vou morar na Cidade Nova
pra voltar meu coração para o morro da Favela

3 - Saudosa Maloca (1951) - Adoniran Barbosa - Intérprete: Elis Regina
4 - Luz da Light  - Adoniran Barbosa 
5 - Rap de Chico Buarque para Criolo Doido (2012) / Cálice (1978) - 
Criolo e Chico Buarque / Chico Buarque

6 - A cidade (1994) - Chico Science 
[...]
E a cidade se apresenta
Centro das ambições
Para mendigos ou ricos
E outras armações
Coletivos, automóveis,
Motos e metrôs
Trabalhadores, patrões,
Policiais, camelôs

A cidade não pára
A cidade só cresce
O de cima sobe
E o de baixo desce
A cidade não pára
A cidade só cresce
O de cima sobe
E o de baixo desce

A cidade se encontra prostituída
Por aqueles que a usaram
Em busca de uma saída
Ilusora de pessoas
De outros lugares,
A cidade e sua fama
Vai além dos mares

E no meio da esperteza
Internacional
A cidade até que não está tão mal
E a situação sempre mais ou menos
Sempre uns com mais e outros com menos

[...]
Eu vou fazer uma embolada,
Um samba, um maracatu
Tudo bem envenenado
Bom pra mim e bom pra tu
Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus

Num dia de sol, recife acordou
Com a mesma fedentina do dia anterior.

A cidade se encontra prostituída
por aqueles que a usaram

em busca de uma saída

‘’
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7 - Relampiano (1999) - Lenine

8 - Na Zonal Sul (1999) - Sabotage
Na zona sul cotidiano difícil
Mantenha o procedê, quem não contém tá fudido
É zona sul maluco cotidiano difícil
Mantenha o procedê, quem não contém tá fudido

[...]
Zona Sul, Zona Show, os loucos gritam, «Ho!"
Cê tem que ver, Jow, eu sei que a tese faz o som
Que endoida o crânio de maluco sangue bom
Sangue bom / Sangue bom /  Sangue bom / Sangue bom

[...]
São Paulo, Brasil, Capão Redondo da ponte pra lá ano 2000, vida 
longa aos bandidos benecente os maluco consciente e 
desbaratinado, humildade aos locki inconsequente aqui ninguém 
quer fama, ibope e nem diz que me diz A nossa quota venha de dólar 
que é com nos mesmos como ser feliz, eu to aqui com a minha 
família com meus parceiros Sabotage, Rzo, eu Cascão, Vila Fundão da 
quadrilha dos guerreiros / Na na na Zona Sul

9 - Periferia (2005) - Negra Li e Heilão - Intréprete: Negra 
Li, Helião e Mano Brow
10 - Saneamento básico (2005) - Totonho e os cabra
11- Subúrbio (2006) - Chico Buarque de Holanda
12 - A Praça (2014)  (trecho) - Racionais Mc´s
13 - João sem chão (2016) - Luiz Salgado

14 - Lucro (Descomprimindo) (2016) - Baiana System
Tire as construções da minha praia
Não consigo respirar
As meninas de mini saia
Não conseguem respirar
Especulação imobiliária
E o petróleo em alto mar
Subiu o prédio eu ouço vaia

[...]
Lucro
Máquina de louco
Você pra mim é lucro
Máquina de louco

Vou botar rapadura na mamadeira
Vou dar rapadura pra bater, pá pá

15 -o Morro não tem vez (1963) - Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes - Intérprete: Wilson Simonal
16 - Trem das onze (1974) -  Adoniran Barbosa - Diálogo: 
Elis Regina e Adoniram Barbosa
17 - Agradecimento (trecho) -  Racionais - Raio X do Brasil 
- (alterada com "Fora Temer")
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Ouça a Playlist no

Audição - a música ensina.  #2 - Sertões



#2
Agosto de 2017 - UAECH - (Colégio Santana) 

por Alison Cleiton  e Lucas Felício
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“O sertão está em toda a parte”... Não seria diferente na música. De Luiz 
Gonzaga, Domiguinhos aos contemporâneos Chico César, Caetano Veloso e 
Passarinhos do Cerrado encontramos uma multiplicidade de SERtões que 
ultrapassam as áridas condições de vida e revelam a diversidade de suas 
cores, sabores e relações pela musicalidade, cantada com o coração de quem 
sente o pulsar e o transbordar do sertanejo, por que 'Sertão é onde o 
pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar”*. A 
segunda edição te permitirá sentir e está nos sertões das nossas existências.    
*João Guimarães Rosa

Sertões
por Alison Cleiton e Lucas Felício

Alison Cleiton é assistente social, na 
música já foi inspiração para diversos 
compositores destacando o clássico 
"pavão misterioso".

Lucas Felício Costa é arquiteto e 
urbanista, professor e colecionador de 
músicas, em discos de vinil.

Projeções: Alison Cleiton, Lucas Felício Costa e Lucas Rodrigues Costa
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ABERTURA
1 - Abertura - Som do canto do carro de boi

2 - A chegada do Zé do Né na Lagoa de Dentro (2001) - 
Cordel do Fogo Encantado
Trago poeira da terra queimada e a fumaça
Ah! sequidão sequidão Pojuca
Malhada Craíba
Juazeiro torto
Moxotó velado
Cabrobó Floresta Belém do São Francisco
Terra da massa

3 - Pedrinha - Tema tradicional de Umbanda
4 - Damolândia (2016) - Passarinhos do Cerrado

5 - Sertão de aço (1962) - Luiz Gonzaga
Lá lá lá rá rá
Se você visse
Como é o meu sertão
Aí você diria
Que eu falo com razão

Lavoura lá
Dá só com o cheiro de chuva
Tem resistência
O milho e o feijão
Com uma chuva
Em cada mês
A coisa aumenta
Que a lavoura lá agüenta
Trinta dias de verão
Trá lá lálá ai...

Tem ano lá
Que o inverno é variado
Lucro e remessa
Num canto e outro não
O sertanejo ainda num desespera
Com coragem ainda espera
Pela safra de algodão
Havendo safra
Nem é bom falar
Meu Deus do céu
E com tanto samba que há

[...]
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6 - Som do canto do berrante
7 - Feira de Mangaio (1978) - Clara Nunes - 
Interprete: Sivuca e Clara Nunes
8 - O sertão te espera (1978) -  Dominguinhos
9 - Nois é jeca mais é jóia (1994) - Juráildes da 
Cruz

10 - Flor de Mandacaru (2002) - Chico César
Manda,caru
Flor de mandacaru pra mim
Que é pra botar no xaxim
Em cima da televisão

Manda, caru
Uma or dessa do sertão
Uma or de cardo
Pra alegrar meu coração

Só pra guardar de recordação
Do tempo da meninice
Pois de recordar carece
Como uma prece sem m
Manda, caru
Flor de mandacaru pra mim
[...]

11 - O ciúme (1987) - Caetano Veloso
12 - Romaria (1977) - Renato Teixeira - Intérprete: Elis 
Regina
13 - Som do canto da Catira

14 - Minha Viola (1980) - Raul Seixas
[...]
Quando eu saí do meu sertão
Não tinha nada de meu
A não ser esta viola
que foi meu pai quem me deu

E pelo mundo eu vou andando,
Subo monte, desço serra
Minha viola vou tocando,
relembrando a minha terra.
quando me ponho a tocar,
Emudecem seus cantores
para nos ouvir cantar.

15 - Nem se despediu de mim  (1987) - Luiz 
Gonzaga

21
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Ouça a Playlist no

Audição - a música ensina.  #3 - Favelas
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Surgida no nal do século XIX no Rio de Janeiro, a favela hoje é a realidade de moradia de muitas pessoas em várias cidades do 
Brasil, onde de Porto Alegre ao Acre a pobreza só muda o sotaque. Esses territórios são construídos a partir da resistência 
cotidiana de sua população invizibilizada e estigmatizada que não muda de opinião e do morro não sai! Essa resistência 
cotidiana passa pela criação de uma cultura e arte que é a voz do morro e quer mostrar ao mundo que tem valor. A música 
produzida na e pela favela hoje faz parte da identidade de nosso povo, que canta as belezas do lugar, sua alvorada e barracão 
de zinco que nos enche de carinho o coração. Mas hoje essa poesia pede ajuda. Se cantamos a beleza, também cantamos os 
problemas já que o carnaval não é esse colosso todo. A favela tem problemas que parecem os problemas daqui, com soldados 
do morro e, por isso, é vista como uma cicatriz. Mas, é na favela que está o futuro do Brasil e sua gente só quer ser feliz e andar 
tranquiamente em um lugar que é orgulho e lazer. 

Favelas
por João Huguenin e Raul Isaias

João Paulo Huguenin é um arquiteto 
urbanista que subiu no morro e bebeu 
cachaça e depois do samba sua vida 
nunca mais foi a mesma.

Raul é um físico que consegue descrever 
todos os harmônicos matematicamente, 
mas não consegue tocar uma música no 
violão com mais de três acordes.
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1- Opinião (1964) - Zé Kéti - Intréprete: Elsa Soares
Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião
Daqui do morro
Eu não saio, não

Se não tem água
Eu furo um poço
Se não tem carne
Eu compro um osso
E ponho na sopa
E deixa andar
Fale de mim quem quiser falar
Aqui eu não pago aluguel
Se eu morrer amanhã, seu doutor
Estou pertinho do céu

2- Cicatriz (1964) - Zé Kéti e Hermínio Bello de Carvalho - Intréprete: Zé 
Kéti 
3- Barracão de Zinco (1953) - Oldemar Magalhães e Luiz Antonio - 
Intréprete: Beth Carvalho

4- Alvorada no Morro (1960) - Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio Bello 
de Carvalho - Intréprete: Cartola
Alvorada lá no morro
Que beleza
Ninguém chora
Não há tristeza
Ninguém sente dissabor
O sol colorindo é tão lindo
É tão lindo
E a natureza sorrindo
Tingindo, tingindo

A alvorada
[...]
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Após o projeto Audição 
ainda teve setlist 
no morro com dj Ruivinho

5- A Favela vai a baixo (1927) - Sinhô - Intréprete: Mário Reis
6- A voz do Morro (1955) - Zé Kéti
7- Nomes de favela (2003) - Paulo César Pinheiro - Intréprete: 
Moyses Marques

8- Soldado do Morro (1999) - Mv Bill
Minha condição é sinistra não posso dar rolé
Não posso car de bobeira na pista
Na vida que eu levo eu não posso brincar
Eu carrego uma nove e uma hk
Pra minha segurança e tranqüilidade do morro
Se pa se pam eu sou mais um soldado morto
[...]

Agora posso dar do bom e melhor
Varias vezes me senti menos homem
Desempregado meu moleque com fome
É muito fácil vir aqui me criticar
A sociedade me criou agora manda me matar
Me condenar e morrer na prisão
[...]

Feio e esperto com uma cara de mal
A sociedade me criou mais um marginal
Eu tenho uma nove e uma hk
Com ódio na veia pronto para atirar
[...]

9- Caminhão (2009) - Eddu Grau
10- Zé do Caroço (1978) - Leci Brandão
11- Rap da Felicidade (1995) - Cidinho e Doca

12- Numa Cidade Muito Longe Daqui (2003) - Arlindo 
Cruz - Intréprete: Marcelo D2 e Leandro Sapucahy
Numa cidade muito longe, 
Muito longe daqui
Que tem problemas que parecem
Os problemas daqui
Que têm favelas que parecem
As favelas daqui
[...]

É que o judiciário tá todo comprado
E o legislativo tá nanciado
E o pobre operário
que joga seu voto no lixo
Não sei se por raiva
Ou só por capricho
Coloca a culpa de tudo
Nos homens do camburão
Eles colocam a culpa de tudo
Na população
[...]

13- Seres Tupy (1997) - Pedro Luís - Intréprete: Ney 
Matogrosso e Pedro Luís e a Parede
14- Favela (1995) - Mc Marcinho
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Ouça a Playlist no

Audição - a música ensina.  #4 - Erotismo e resistência



#4

Erotismo e resistência
pelo direito de gozar

novembro de 2017 - Capela do colégio Santana

por Ana Colantoni e Emilliano Freitas
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Instigar a reexão sobre erotismo através da música abre a possibilidade de falar sobre sexo como prática natural, sem tabus e 
repressões. Nessa edição do Projeto Audição, o repertório musical é composto de uma diversidade de canções que exploram a 
sexualidade como parte de nosso cotidiano. Canta-se o desejo, o empoderamento feminino, a suruba, o swing, o carinho, o 
prazer, o amor, o pecado (ou a liberdade?), a masturbação, o gozo . A música enquanto resistência, bradando o direito de ser 
como a gente é, na luta pelos orgasmos múltiplos, porque como diria a canção: “qualquer maneira de amor vale a pena, 
qualquer maneira de amor vale amar”.

Erotismo e resistência

por Ana Colantoni e Emilliano Freitas

Ana Colantoni é professora de losoa 
na Regional  Goiás,  nascida em 
Uberlândia, já participou de coral, já 
arriscou um berimbau, mas a verdade é 
que ela não canta e nem toca nada, ela 
só dança.

Emilliano Freitas é tupaciguarense, 
arquiteto e urbanista, libriano e 
dançarino. Quando quis ser cantor 
ouviu da professora de música Edmar 
Ferreti que há pessoas que nascem pra 
cantar e outras pra falar e no caso não 
adiantava fazer aulas de canto porque 
se enquadrava na segunda categoria. 

pelo direto de Gozar
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1 - Nossa Senhora das Fêmeas (2001) - Wando 
Nossa Senhora das fêmeas proteja toda mulher
Desses perigos do mundo, venha de onde vier
Livrai dos homens malvados, sem piedade, sem dó 
Ôoo
Que batem, xingam, machucam, quando não fazem pior
Nossa Senhora das fêmeas proteja toda mulher
Da celulite, das drogas, ciúme, falta de fé
Do furo na camisinha, na gravidez sem querer
Que nas paixões impossíveis ela consiga vencer
Nossa Senhora das fêmeas proteja toda mulher
No seu trabalho, no ônibus, no carro ou mesmo à pé
Iluminai a doméstica, livrai a mãe de um drama 
Ôoo
Proteja todas meninas e a moça que faz programa
Livrai das falsas amigas e de quem pega no pé
Da TPM que mexe com um bom amor da mulher
Nossa Senhora das fêmeas não deixe de proteger 
Ôoo
A igualdade e o direito e a liberdade de ser
Nossa Senhora das fêmeas dê sempre à toda mulher
Sorriso, brilho nos olhos, felicidade e axé
Paz, equilíbrio ao seu corpo, vida beleza e querer
Amor que dure pra sempre, que nunca falte prazer
Nossa Senhora das Fêmeas proteja toda mulher
Desses perigos do mundo, venha de onde vier

2 - Todo Mundo Tá Pensando Em Sexo (2013) - Porcas Borboletas
3 - O lho predileto do Rajneesh (1999) - Rubinho Troll - 
Interprete: Pato Fu 
4 - Vira-Vira (1995) - Dinho e Júlio Rasec - Inteprete: Mamonas 
Assassinas (1995)

5 - A Nível De (1982) - João Bosco
Vanderley e Odilon
são muito unidos
e vão pro Maracanã
todo Domingo
criticando o casamento
e o papo mostra
que o casamento anda uma bosta...
Yolanda e Adelina
são muito unidas
e se fazem companhia
todo Domingo
que os maridos vão pro jogo.
Yolanda aposta
que assim a nível de Proposta
o casamento anda uma bosta
e a Adelina não discorda.
Estruturou-se um troca-troca
e os quatro: hum-hum... oqué... tá bom... é...
Só que Odilon, não pegando bem a coisa,
agarrou o Vanderley e a Yolanda ó na Adelina.
[...] 
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6 - Rubens (1990) - Mário Manga - Intérprete: Cássia Eller 
7 - Façamos (2000) - Chico Buarque - Intérprete: Elza Soares 
e Chico Buarque 
8 - A música nos faz indagar as denições... Amor e 
Sexo (2003) - Composição: Arnaldo Jabor, Cilze Mariane, 
Rita Lee e Roberto de Carvalho - Intérprete: Rita Lee 
9 - Homem (2006) - Caetano Veloso
10 - Pagu (2003) - Rita Lee e Zélia Duncan - Intérprete:  
Maria Rita 

11 - Soneto do teu corpo (2013) - Paulinho Moska 
Juro beijar teu corpo sem descanso
Como quem sai sem rumo pra viagem
Vou te cruzar sem mapa nem bagagem
Quero inventar a estrada enquanto avanço
[...]

Como em teus bosques
Bebo nos teus rios
Entre teus montes
Vales escondidos
Faço fogueira
Choro, canto e danço
[...]

Eu juro beijar teu corpo sem descanso
Eu juro
Juro beijar, eu juro

12 - Essa Mulher (2004) - Arnaldo Antunes 

13 - Paula e Bebeto (1975) -  Caetano Veloso e Milton Nascimento - 
Intérprete: Milton Nascimento 
Vida vida que amor brincadeira, vera
Eles amaram de qualquer maneira, vera
Qualquer maneira de amor vale a pena
Qualquer maneira de amor vale amar
[...]

Eles partiram por outros assuntos, muitos
Mas no meu canto estarão sempre juntos, muito
Qualquer maneira que eu cante esse canto
Qualquer maneira me vale cantar

Eles se amam de qualquer maneira, vera
Eles se amam e pra vida inteira, vera
Qualquer maneira de amor vale o canto
Qualquer maneira me vale cantar
Qualquer maneira de amor vale aquela
Qualquer maneira de amor valerá
[...]

33



34

Ouça a Playlist no
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#5

América Latina
Canto Libre: nosso norte é o sul

dezembro de 2017 / abril de 2018 - UAECSA - AREIÃO

por Fabiana Itaci Araújo, Karine Oliveira, Maiári Iasi  e José Rodolfo Thiesen
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Canto livre: uma corrente sem começo nem nal, cada elo um 

canto. Como um rio, água corrente, corrente de liberdade. O 

canto livre voa. Bate as asas em movimento, movimento 

rítmico. Movimento é vida, deslocamento, migração, 

liberdade no espaço. "Eu não sou daqui, mas tu 

tampouco". Viemos de muito longe, caminhando com nossos 

pés, sem propriedades mas com alguma bagagem. África, 

Europa, América. Sul-norte-sul. Somos uma espécie em 

viagem. Luz para todos, pedia Zapata. Para todos: tudo. 

América Latina - Canto Libre: nosso norte é o sul
por Fabiana Itaci Araújo, Karine Oliveira, José Rodolpho Thiesen e Maiari Iasi 

Karine é uma arquiteta que na 
adolescência fez curso de pintura e 
desde então só faz arte!

José é apenas um rapaz latinoamericano, 
vindo do interior. Arquiteto-urbanista, 
interessado nas coisas que são feitas 
diretamente pelas mãos sobre a matéria, 
como a arquitetura e a música não 
eletrônicas.

Maiári é arquiteta e urbanista, mãe, 
comunista e aspirante a cineasta. Não 
necessariamente nessa ordem. Embora 
não entenda nada de música e seja uma 
negação com quaisquer instrumentos é 
apaixonada por música, sendo ouvinte 
ativa e interessada em vozes e sons da 
nossa grande América Latina.

Fabiana Itaci C. Araujo, professora, 
psicóloga social que desde que se 
entende por gente, ouve música: 
rádio, ta cassete, CD, streaming. 
Signica sua vida por trilhas sonoras, 
inclusive ao trabalhar.

Teto, terra, trabalho, pão, saúde, educação, independência, 

democracia, liberdade. Seguimos buscando um ideal. "Por onde 

sairá o sol?". De frente para o sul, provavelmente à nossa esquerda. 

Por isso voltemos ao sul, levemos o sul, sejamos do sul, busquemos o 

sul,"te quiero, sur".

Cantaremos, cantaremos, cantaremos.

Somos um povo sem pernas,

mas que caminha.

...e dança.
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1 - Canto Libre (1970) - [Chile] - Vitor Jara

[...]
Mi canto es un canto libre
que se quiere regalar
a quien estreche su mano,
a quien quiera disparar.
[...]
Sigamos cantando juntos
a toda la humanidad,
que el canto es una paloma
que vuela para alcanzar,
estalla y abre sus alas
para volar y volar.
Mi canto es un canto libre.

2 - Movimiento (2017) - [Uruguai] - Jorge Drexler

3 - Tu Tambor (2017)- [Colômbia] - Toto La Momposina

4 - Sangue Latino (1973) - [Brasil] - João Ricardo E Paulinho 
Mendonça - Intérprete: Ney Matogrosso

[...]

E o que me importa

É não estar vencido

Minha vida, meus mortos

Meus caminhos tortos

Meu Sangue Latino

Minh'alma cativa

5 - Represent Cuba (2017) - [Cuba] - Ismael Miranda E Niko Nocchi 
- Intérprete: Orishas

[...]

J'représente la salsa, le hip hop cusas se vous
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona
Pa' La Habana yo me voy

J'représente le blanc, le noir, le chico, la chica
D'chicago à Panama, Tokyo à la Havana
J'représente la esta soul de Cuba y mi conga

Saca los collares que llego chango, chango
Hey broth Elegguá, Changó, Obbatalá, Yemayá, Oshún
Mafere effún Orula que mi canto suba, pa' la gente
De mi Cuba, mis ancestros, to' mis muertos
Todo eso represento

Represent, Represent
Cuba, Orishas underground de La Habana
Represent, Represent Cuba, mi música
Represent, Represent Cuba, Orishas undergraund de La Habana
Represent, Represent Cuba, tu música

[...]
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6 - La Maza (1982) - [Cuba] - Silvio Rodriguez E Luis 
Eduardo Aute -  Intérprete: Shakira E Mercedes Sosa

7 - Vuelvo Ao Sur (1987) - [Argentina] Astor Piazzolla - 
Intérprete: Gotan Project

8 - Para Todos Todo + Por El Suelo - (2017 + 1998) - 
[México] Emiliano Zapata / [França] Manu Chao

9 - Get Up, Sand Up (1973) - [Jamaica] Bob Marley E Peter 
Tosh / Intérprete: Bob Marley

10 - Antipatriarca (2014) - [Chile] Ana Tijoux

[...]

Tu no me vas a humillar

Tu no me vas a gritar

Tu no me vas someter

Tu no me vas a golpear

Tu no me vas denigrar

Tu no me vas obligar

Tu no me vas a silenciar

Tu no me vas a callar

11 - La Soga (1977) - [Venezuela] Ali Primera

12 - Cuando Tenga La Tierra (1958) - [Argentina] Daniel Toro E 
Ariel Petrocelli - Intérprete: Mercedes Sosa

13 - Latinoamerica (2010) - [Porto Rico] Cabra, Arcaute E Perez -  
Intérprete: Calle 13 + Toto La Momposina, Susana Baca, Maria Rita  
E G. Santaolalla

No sumisa ni obediente

Mujer fuerte insurgente

Independiente y valiente

Romper las cadenas de 

lo indiferente

No pasiva ni oprimida

Mujer linda que das vida

Emancipada en autonomía

Antipatriarca y alegría

A liberar, a liberar

[...] 

Trabajo bruto, pero con orgullo

Aquí se comparte, lo mío es tuyo

Este pueblo no se ahoga con marullo

Y si se derrumba yo lo reconstruyo

Tampoco pestañeo cuando te miro

Para que te recuerde de mi apellido

La operación Condor invadiendo mi nido

Perdono pero nunca olvido

¡Oye!
Vamos caminando

Aquí se respira lucha

Vamos caminando

Yo canto porque se escucha

Vamos dibujando el camino

(Vozes de um só coração)

Vamos caminando

Aquí estamos de pie

¡Que viva la América!

No puedes comprar mi vida
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#6

Podres Poderes
novembro de 2018 - Museu das Bandeiras

por Mariana Vitor
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Reetir sobre o atual cenário político brasileiro, a m de 
avivar o sentimento de resistência e luta tão necessário 
nesse período de inúmeros retrocessos. 

Podres Poderes
por Mariana Vitor

Marina Vitor é estudante de direito, ex-
cantora de MPB que desistiu da carreira 
após car em segundo lugar em um 
concurso para abrir o show da Vanessa 
da Mata.

     Mãe, 
    Sem piadinha. Vou me abrir. Eu tenho acordado de uns seis 
meses para cá sem ânimo, sem esperança, sem vontade de 
brilhar, de lutar, de mudar a Lucinha, O Brasil, o mundo, o 
universo! Muitas noites eu não durmo, assombrado. Pensando 
assim: tô cando velho, é isso. Talvez o pessoal odara tenha razão 
e eu já seja coisa antiga. Passo então a pensar angustiado em 
como enfrentar minha velhice tomando forticantes, complexo B, 
mudando meu guarda-roupa. Bão.

     De repente eu percebi que o mano Betinho e a Maria também 
estão de farol baixo. Aí, anteontem, pego o jornal e vejo o 
resultado da pesquisa Gallup que dizia que 71% dos brasileiros 
estão pessimistas. Há uma epidemia de desânimo e impotência 
assolando o país nesse exato momento! O atual sistema, para 
governar, nos fez pessimistas. E pessimista não dorme, não faz 
amor, não faz partidos, não incomoda, não reclama, não briga.

     Que diabo de país é este? Pessimistas de todo o Brasil, uni-
vos! Somos a maioria! Às ruas! 

        Henl

* entre as músicas foram usados trechos do Filme ‘Cartaz da mãe’
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1  - O mundo é um moinho (1976)  - Cartola 
2  - Ideologia (1988) - Cazuza 

3  - Pra não dizer que não falei das ores  (1968) - 
Geraldo Vandré
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas
Campos, construções
Caminhando e cantando
E seguindo a canção

Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
[...]

4  - Cálice (1978) - Chico Buarque e Milton Nascimento 

5  -  Opinião (1964) - Zé Keti
Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião
Daqui do morro
Eu não saio, não
[...]

6  -  Alegria, alegria (1968) - Caetano Veloso
7  - O Bêbado e o equilibrista (1978) - Aldir Blanc e João Bosco 
- Intréprete: Elis Regina

8  - Podres Poderes (1984) - Caetano Veloso  - Intérprete: Maria 
Gadú
[...]

Enquanto os homens exercem
Seus podres poderes
Índios e padres e bichas
Negros e mulheres
E adolescentes
Fazem o carnaval

Queria querer cantar anado com eles
Silenciar em respeito ao seu transe num êxtase
Ser indecente
Mas tudo é muito mau

Ou então cada paisano e cada capataz
Com sua burrice fará jorrar sangue demais
Nos pantanais, nas cidades
Caatingas e nos gerais

Será que apenas os hermetismos pascoais
E os tons, os mil tons
Seus sons e seus dons geniais
Nos salvam, nos salvarão
Dessas trevas e nada mais

[...]
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9  - Que país é esse? (1987)  - Legião Urbana
10  - Até Quando? (2001)  - Gabriel O Pensador 

11  - Índios (1986)  - Legião Urbana

12  - Nos Barracos da Cidade  (1998)  - Cidade Negra
Nos Barracos da Cidade

Ninguém mais tem ilusão
No poder da autoridade

De tomar a decisão
E o poder da autoridade
Se pode não faz questão

Se faz questão não consegue
Enfrentar o tubarão

Ôuôôôô-ôô

Gente estúpida!
Ôuôôôô-ôô

Gente hipócrita!

O governador promete
Mas o sistema diz não.

Os lucros são muito grandes
Mas ninguém quer abrir mão

Mesmo uma pequena parte
Já seria a solução

Mas a usura dessa gente
Já virou um aleijão

13  - Brasil (1988) - Cazuza

14  - Primavera fascista (2018) - Bocaum, Leoni, Adikto, Axant, Mary 
Jane, Vk Mac & Dudu (Prod. Tibery)

Idolatrando fascista, apoiando a tortura
E o povo manipulado quer te por no poder

Eu sou a guerra civil, não temo sua ditadura
E se alguém tem que morrer, então que morra você

Cês falam em nome de Deus, mas são diabo
E o seu conceito de família, anda atrasado

Sou Marielle e mestre moa
Eu vim da lama lapidado, pique diamante de serra leoa

Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos
E a minoria que eu sou, não faz parte dos maus

Tem ódio em ver o lho do pedreiro se formar
Porque seu pai pagou 10 anos de facul particular

E você segue sendo nada, mas fala demais
Eu também luto pro passado e pros meus ancestrais

Tenho aversão à homofobia, fascismo e messias
Eu sou pequeno e na pedrada eu derrubo os golias

Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus
Cês tão profetizando votos igual fariseus

Que não acaba com esse vai e vem sansara
E os pensamentos tão mais sujos que seu próprio pau de arara

[...]

15  -  Bolso nada (2016)  - Francisco, El Hombre

Nos créditos: Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua  (1974)  -  Sérgio 
Sampaio  - Intérprete: BaianaSystem (feat. Yzalú)
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#7

Se o trabalhador Ouvisse ...
dezembro de 2018 - Museu das Bandeiras

por Coletivo Motyrõ
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Considerando que tudo que nos rodeia contém trabalho, energia e tempo de vida humana, objetiva-se promover, por meio do 
ouvir e do sentir, uma reexão crítica sobre a tensão entre a criação e a exploração imposta ao trabalho quando a serviço do 
capital. Isto porque o trabalho é o processo entre homem e natureza, vale dizer, um processo em que o homem, por sua ação, 
regula, medeia e controla seu metabolismo com a natureza. E as transformações da natureza transformam o próprio homem. 
Uma vez livre e com poder de criação, o trabalho foi capturado nas formas de escravidão, servidão e assalariamento. Com isso, 
o trabalho agora assalariado, explorado e limitado reduz a potência do seu poder criativo e transformador, já que se torna 
mero meio de produção. Trabalho vivo e trabalho morto, homem e máquina a serviço da valorização do capital. Ouvir, sentir e 
pensar o trabalho é uma maneira de libertá-lo das amarras contratuais, conferindo ao homem um suspiro de liberdade e 
criação. Ah, se o trabalhador ouvisse…

Motyrõ: palavra de origem tupi-guarani que signica trabalho em comum, com ajuda 

recíproca, em comunidade e para benefício mútuo. Muito relacionada ao trabalho na 

agricultura e na construção, é raiz etimológica de “mutirão”. Ação em comum, coletividade e 

criatividade. Elementos pelos quais se deu a “juntada” de gente – um grupo de docentes, de 

diferentes cursos e áreas do conhecimento – que no cotidiano da Regional Goiás da 

Universidade Federal de Goiás identicou anidades em seus campos de atuação, tendo por 

eixo articulador o tema do trabalho, numa perspectiva crítica. Dessa “juntada” desde o 

segundo semestre de 2017 está sendo parido, na periferia da universidade pública brasileira, 

na cidade dos becos e pedras, da poesia e do sangue preto e indígena, no coração do cerrado 

brasileiro, o Motyrõ: núcleo interdisciplinar de estudos, pesquisa e extensão “trabalho, 

questão social e direitos humanos na periferia do capitalismo”. 

Se o trabalhador Ouvisse ...
por Coletivo Motyrõ

Alcides Pontes Remijo (UFG)
Alison Cleiton Araújo (UFG)
Andrea Abrahão Costa (UFG)
Fabiana Itaci Corrêa de Araujo (UFG)
George Francisco Ceolin (UFG)
José Rodolfo Pacheco Tiesen (UFG)
Rafael Moreira do Carmo (IFG)
Rodrigo Bombonati de Souza Moraes (UFG)
Vitor Sousa Freitas (UFG)

Integrantes 

Coletivo Motyrõ
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1  - Construção  - Chico Buarque 
[...] Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima

Sentou pra descansar como se fosse Sábado
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago
Dançou e gargalhou como se ouvisse música [...]

2  - Mama África  - Chico César 
3  - O lavrador e o operário  - Léo Canhoto e Robertinho 
4  - Meu Deus, Meu Deus, está extinta a escravidão?  
Cláudio Russo / Anibal / Jurandir / Moacyr Luz / Zezé  -
Intérprete: G.R.E.S Acadêmicos do Tuiuti  
5  - Vida de Trabalhador  - Amado Batista/Reginaldo Sodré  
- Intréprete: Amado Batista

6  - O drama da humana manada  - El efecto

7  - Samba do operário  - Alfredo Português / Cartola / Nelson 
Sargento  - Intérprete: Cartola
Se o operário soubesse
Reconhecer o valor que tem seu dia
Por certo que valeria
Duas vezes mais o seu salário

Mas como não quer reconhecer
É ele escravo sem ser
De qualquer usurário

Abafa-se a voz do oprimido
Com a dor e o gemido
Não se pode desabafar

Trabalho feito por minha mão
Só encontrei exploração
Em todo lugar
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8  - Trabalho e festa  - Gonzaguinha 
Pro homem pra quem o trabalho é festa
Todo dia é de festa é mais mió
Porque a sua festa é a sua vida
E o fruto do trabalho é mais maior
É toda recompensa de esforço
É a alegria no derrame do suor.

Bate o tambor companheiro
Chamando o povo d'aldeia
Hoje é o meu coração
Que faz a farra e incedeia.

É meu direito à preguiça
É meu direito ao fazer
Ser dono do meu trabalho
É meu direito ao prazer.

É doce e sal reunido
No calo da minha mão.

Trabalho, festa, pessoa
Vida no meu coração.

9  - Cérebro Eletrônico  - Gilberto Gil  - Intréprete: Marisa 
Monte
10  - Cio da terra  - Milton Nascimento  - Intérprete: Omara 
Portuondo e Maria Bethania
11  - Fábrica  - Renato Russo - Legião Urbana
12  - Cotidiano  - Chico Buarque 

13  - Vida de Empreguete  - Quito Ribeiro  - Intérprete: 
Empreguetes
Todo dia acordo cedo
Moro longe do emprego
Quando volto do serviço quero o meu sofá

Tá sempre cheia a condução
Eu passo pano, encero chão
A outra vê defeito até onde não há

Queria ver madame aqui no meu lugar
Eu ia rir de me acabar
Só vendo a patroinha aqui no meu lugar
Botando a roupa pra quarar

Minha colega quis botar
Aplique no cabelo dela
Gastou um extra que era da parcela

[...]

Levo vida de empreguete, eu pego às sete
Fim de semana é salto alto e ver no que vai dar
Um dia compro apartamento e viro socialite
Toda boa, vou com meu cante viajar

14  - Eu despedi meu patrão  - Zeca Baleiro 
15  - Comida - Arnaldo Antunes/ Marcelo Fromer/ Sérgio Britto  - 
Intérprete: Titãs 
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#8

TÁ PRÉ-PARADX?
junho de 2019 - Morro do Macaco Molhado

por Coletivo Flores do Nim
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O Coletivo Flores do Nim foi o responsável por mais mais uma edição do projeto de extensão “Audição: a música ensina” da 
UFG - Regional Goiás, dessa vez com parceria da UEG Campus Cora Coralina. Essa edição carinhosamente chamada de “Tá 
Pré-Paradx?” foi a atividade de encerramento da Agenda de Ações do Mês do Orgulho LGBTTQI+ da Cidade de Goyaz -  2019. 
Intitulada #QueJunhoVcQueer. A Edição aconteceu em um local para lá de especial: o Morro do Macaco Molhado. Esse 
importante território livre vilaboense foi criado em 1981 pelo senhor Walter Dias Carneio, o saudoso Ninho. Em 2016, no ano 
de seu falecimento foi criado um coletivo LGBT, que em sua homenagem, se autodenominou “Flores do Nim”. A forma 
sertaneja de pronunciar Ninho, se juntou ao substantivo feminino ores para se constituir como um ninho de acolhimento e de 
celebração da diversidade existente na cidade de Goyaz.

TÁ PRÉ-PARADX?  

por Coletivo Flores do NIM

O Coletivo Flores do Nim, criado no dia 28 de junho de 2016, é uma iniciativa interinstitucional 
realizada pelo Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Diaspóricos (NEAAD/UEG), Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Interdisciplinares (NEPET/ do IFG, câmpus Cidade de Goiás, Escola Pluricultural Odê 
Kayodê (EPOK/ Vila Esperança) e pelo Grupo de Pesquisa e Gênero, Diversidade e Justiça, da UFG, 
regional Goiás. O Coletivo objetiva empoderar as pessoas para a construção e a defesa da 
equidade de direitos e igualdade de oportunidades em todos os espaços sociais, em especial, no 
interior das instituições de ensino da Educação Básica e do Ensino Superior.

Coordenação da ação/audição: Euzébio Fernandes de Carvalho e Wadson Leles
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1  - Mulato Bamba  - Noel Rosa 
Esse mulato forte é do Salgueiro
Passear no tintureiro
É o seu esporte
Já nasceu com sorte
E desde pirralho
Vive às custas do baralho
Nunca viu trabalho

E quando tira um samba
É novidade
Quer no morro ou na cidade
Ele sempre foi o bamba
As morenas do lugar
Vivem a se lamentar
Por saber que ele não quer
Se apaixonar por mulher
[...]

2  - Vogue  - Madonna 
3  - O Vira  -  Secos & Molhados 
4  - I Will Survive  - Gloria Gaynor 
5  - I want to break free  - Queen

6  - Toda forma de amor  - Lulu Santos
Você é bem como eu
Conhece o que é ser assim
Só que dessa história
Ninguém sabe o m

Você não leva pra casa
E só traz o que quer
Eu sou teu homem
Você é minha mulher

E a gente vive junto
E a gente se dá bem
Não desejamos mal a quase ninguém
E a gente vai à luta
E conhece a dor
Consideramos justa toda forma de amor 
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7  - O teatro dos Vampiros  - Legião Urbana 
[...]
Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir
Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir
Já entregamos o alvo e a artilharia
Comparamos nossas vidas, esperamos que um dia
Nossas vidas possam se encontrar

Quando me vi tendo de viver
Comigo apenas e com o mundo
Você me veio como um sonho bom
E me assustei, não sou perfeito
Eu não esqueço

A riqueza que nós temos
Ninguém consegue perceber
E de pensar nisso tudo
Eu, homem feito
[...]

8  - Born This Way - Lady Gaga
9  -  O Tempo não para / Não recomendado  - Não 
recomendados

10  - Bixa Preta - Linn da Quebrada 
Bicha estranha, louca, preta, da favela
Quando ela tá passando todos riem da cara dela
Mas, se liga macho
Presta muita atenção
Senta e observa a tua destruição

Que eu sou uma bicha, louca, preta, favelada
Quicando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada
Se tu for esperto, pode logo perceber
Que eu já não tô pra brincadeira
Eu vou botar é pra foder

[...]

Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TrÁ
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TrÁ
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TrÁ
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TrÁ

[...]

Sempre borralheira com um quê de chinérela
Eu saio de salto alto
Maquiada na favela
Mas que pena, só agora viu, que bela aberração?

É muito tarde, macho alfa
Eu não sou pro teu bico
Não

11  - Quebrada Queer - Tchelo Gomez, Murillo Zyess, Lucas 
Boombeat, HARLLEY, Guigo, Rap Box 
12  - Um beijo  - Mc Xuxu  
13  - Flutua  - Johnny Hooker & Liniker
14  - Indestrutível  - Pabllo Vittar (4:47)
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Ouça a Playlist no

Audição - a música ensina.  #9 - Se cuida, seu machista!



#9

Se cuida, 
setembro de 2019 - Cartórios Bar

por Bloco da Mocidade

Mulheres unidas contra o 
machismo na música brasileira

seu machista!
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A Edição "Se cuida, seu machista!" propôs uma reexão acerca do machismo e da violência contra as mulheres historicamente 

materializadas em nossa cultura musical. A ideia da audição surgiu com a necessidade de nós, mulheres, gritarmos: “Nós não 

sofreremos caladas! Vamos lutar contra a opressão que nos assola!”. Imbuídas por valores feministas, entendemos que a luta 

é diária e que a música pode ser um forte instrumento de união entre as mulheres e fortalecimento de uma cultura 

antipatriarcal. Comprometidas com a causa, as manas do Cartórios Bar (símbolo da resistência feminista e lésbica na Cidade 

de Goiás) fortaleceu esta iniciativa universitária nos recebendo calorosamente para a atividade.

Se cuida, seu machista! Mulheres unidas contra o machismo na música brasileira 

por Bloco da Mocidade

O Projeto de Extensão “Bloco da Mocidade: construindo a manhã desejada!” trata-se de 

uma iniciativa do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Goiás realizada 

durante o ano de 2019, que consistiu na realização de debates interdisciplinares e 

produção acadêmica em diferentes formatos e linguagens acerca da conjuntura política 

brasileira contemporânea e da importância de rearmação do espaço universitário como 

ambiente de formação política e humana, comprometido com a defesa da democracia, com 

o exercício de cidadania, e em especial, com o fortalecimento das/dos estudantes 

universitários enquanto sujeitos protagonistas de transformação social.
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1  - Maria Chiquinha (1961)  -  Guilherme Figueiredo 
Intérpretes: Sandy e Junior
2  - Os Penetras (2018)  - Robspierre Da Silva Lucente / 
Wagner Marinho De Santana  - Intérpretes: DJ Guuga e MC 
Pierre
3  - Faixa Amarela (1999)  - Luiz Carlos/ Zeca Pagodinho/ 
Jesse Pai/ Beto Gago  -Intérprete: Zeca Pagodinho
4  - Largadão (2012)  - Israel e Rodolffo
5  - Amiga da Minha Mulher (2011)  - Angelo Vitor 
Simplicio da Silva/ Gabriel de Moura Passos/ Jorge Mario da 
Silva/ Roger Jose Cury  - Intérprete: Seu Jorge

6  - Helicóptero (2019)  - DJ Guuga/ MCPierre
É o DJ Guuga e o Pierre e os cara tá pra negócio
O Guuga e o Pierre e os cara tá pra negócio
Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero
Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero
Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero

[...]

Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser?
Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser?
Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer?
Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher
Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer?
Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher

Aproveita, aproveita, aproveita
É o melhor momento da sua vida
Ou da essa xereca ou eu te jogo aqui em cima
Ou da essa xereca ou eu te jogo aqui em cima
Ou da essa xereca ou eu te jogo aqui em cima

Aí Pierre, fala pra essa lha da puta aí
Que eu não tô brincando não
O mar tá lá em baixo, nós tá aqui em cima
E ela tá achando que nós tá brincando
Não tô brincando
Não tô brincando
Se car de palhaçada eu taco no oceano
Não tô brincando
Não tô brincando
Se car de palhaçada eu taco no oceano

Muito obrigado, você e sua colega
Por nós dar a xereca
Até uma próxima oportunidade dessa
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7  - Perto de Você (2017)   -  Hugo Henrique   - Intérprete: 
Marília Mendonça
8  - Lôraburra (1993)  - Gabriel Contino  - Intérprete - 
Gabriel Pensador
9  - Garupa 2 (2019)  - MC Luanzinho/ MC Nando/ DJ 
Henrique de Ferraz 
10  - Uma Vida Só (1973)  - Ana Maria/ Odair Araujo  - 
Intérprete: Odair José.
11  - Senta Vai Cachorra (2018)  - MC 2K  - Intérpretes: 
MC 2K/ MC LB / DJ Kelvinho

12  - Vidinha de Balada (2017)  - Larissa Ferreira/ Nicolas 
Damasceno/ Rafael Borges/ Diego Silveira  - Intérpretes: 
Henrique e Juliano

13  - Se Te Agarro Com Outro Te Mato (2006)  - Cacho Castaña  - 
Intérprete: Sidney Magal
14  - Me Lambe (1999)  - Rodolfo Abrantes / Rodrigo Campos / 
Frederico Castro  - Intérprete: Raimundos
15  - Ajoelha e Chora (2003)  - Luiz Claudio/ Marquinhos Ulian/ 
Sandro Coelho  - Intérprete: Tchê Garotos
16  - Surubinha de Leve (2017)  -  MC Diguinho

Oi, tudo bem? Que bom te ver
A gente cou, coração gostou não deu pra esquecer
Desculpe a visita, eu só vim te falar
'Tô am de você e se não tiver 'cê vai ter que car

Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada
E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca

Vai namorar comigo sim
Vai por mim igual nós dois não tem
Se reclamar 'cê vai casar também, com comunhão de bens
Seu coração é meu e o meu é seu também

Vai namorar comigo sim
[...]
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Moleques Pulando Cela, 1958
CANDIDO PORTINARI
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Ouça a Playlist no

Audição - a música ensina.  #10 - Diversinfâncias (criânças)
Audição - a música ensina.  #10 - Diversinfâncias (adultos)



#10

Diversinfâncias
outubro de 2019 - Escola Pluricultural Odé Kayodê 

por Vila Esperança e Escola Pluricultural Odé Kayodê  

a criança ensina
Sessão aberta

Sessão para crianças 
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Considerando a importância da infância na vida humana; 
Considerando o direito à educação e à saúde;
Considerando o direito de brincar na chuva e andar com os pés descalços, a curiosidade pelas miudezas do quintal;
Considerando o sagrado direito de ouvir música;
Considerando o direito de ser criança e levando em consideração as diversas infâncias;
a Escola Pluricultural Odé Kayodê e o projeto de extensão “Audição: a música ensina” da UFG – Regional Goiás realizaram, no 
mês das crianças, a sessão “Diversinfâncias: a criança ensina”. 
Uma Audição para crianças de 0 a 100 anos!

Diversinfâncias - a criança ensina  

por Vila Esperança e Escola Pluricultural Odé Kayodê

A Unicef descreve o Espaço Cultural Vila Esperança como um lugar mágico que as 240 crianças e adolescentes de 6 
meses a 18 anos, reconhecem como “um sonho”. Em meio a uma vegetação exuberante, encontram-se espaços como 
o Jardim das Formas, o Parque, O Caminho Inca, o Quilombo, o Memorial Indígena, a Brinquedoteca, a Praça Maria 
Fux. A Associação Espaço Cultural Vila Esperança, associação sem ns lucrativos, nascida em 19 de julho de 1994, 
desenvolve um trabalho educativo, cultural e artístico, direcionado principalmente a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos da comunidade, na valorização das origens (africanas e indígenas) do povo brasileiro .

A escola ca numa área de 3 mil m² de puro verde, às margens do Rio Vermelho. A construção conta com uma estrutura 
excelente: salas coloridas, brinquedoteca e muito espaço para cerca de 50 crianças de baixa renda que estudam 
gratuitamente nas turmas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. Além do conteúdo curricular, os alunos ainda tem 
acesso a diversas ocinas à tarde e também à chácara Caminho das Águas, onde são realizadas atividades semanais 
de plantio e colheita de mandioca e milho. Na rotina das crianças também consta visitas ao galinheiro e ao curral, 
experiências que ensinam o respeito e o cuidado com o meio ambiente.
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Sessão para crianças 

1  - Bola de Meia, bola de gude (1997)  - Milton Nascimento
Há um menino
Há um moleque
Morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar a mão

Há um passado no meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão

E me fala de coisas bonitas
Que eu acredito
Que não deixarão de existir
Amizade, palavra, respeito
Caráter, bondade, alegria e amor

Pois não posso
Não devo
Não quero
Viver como toda essa gente
Insiste em viver
E não posso aceitar sossegado
Qualquer sacanagem ser coisa normal

Bola de meia, bola de gude
O solidário não quer solidão
Toda vez que a tristeza me alcança
O menino me dá a mão

2  - Saiba (2004)
Arnaldo Antunes  - Intérprete: Adriana Calcanhoto

3  - Pra ver tanajura (2010)
Flávia Wenceslau

4  - Menina Moleca (2008)
Sandra Peres e Paulo Tatti  Intéprete. Palavra Cantada

5  - Cantos do sono (2005)
Canção popular, domínio público  - Intéprete: Mawaca

6  - Cria (2007)
Sérgio Meriti Intérprete: Maria Rita

7  - Menina Pretinha (2016)

Mc  Sofa

8  - Nhamandu Miri  - Guarani 
Intérprete. Memória Viva Guarani

9  - Para un niño em la calle (2009) 
Armando Tejada Gómes - Intérprete. 
Mercedes Sosa e Calle 13

10  - Ser criança é ter direitos (1987)  
Rubinho do Vale - Intéprete: Coral Ayó 
Dudu / Rubinho do Vale
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Sessão aberta

1  - Saiba (2004)  - Arnaldo Antunes
2  - Todo menino  é um rei  (1978)  - Roberto Ribeiro

3  - Cria (2007)  - Sérgio Meriti  - Intérprete: Maria Rita
[...] Reexo no espelho leva à emoção
A lágrima ameaça do olho cair
Semente fecundou
Já começa a existir

É cria, criatura e criador
Cuida de quem me cuidou
Pega na minha mão e guia [...]

4  - Relampiano (1999)  - Lenine
5  - Upa neguinho (1967)  - Edu Lobo e Gianfrancesco 
Guarnieri  - Intérprete: Elis Regina

6  - Rosa de Hiroshima (1973)  - Vinicius de Moraes / Gerson Conrad  
Intérprete: Secos e Molhados
7  - Menino da porteira (1955/ regrav. 1994)  - Teddy Vieira e Luís 
Raimundo  - Intérprete. Tião Carreiro e Pardinho
8  - Canção Infantil (2019)  - Cesar MC part. Cristal
9  - Pra ver tanajura - Flavia Wenceslau
10  - Linha de Frente (2011) - K. Cavalcante Gomes  - Intérprete: Criolo
11  - Meu Guri   (1981)  -  Intéprete: Elza Soares
12  - Brincadeira de Menina (2015) - Mc Sofa
13  - Para un niño em la calle (2019)  - Armando Tejada Gómes  - 
Intéprete Mercedes Sosa e Calle 13

14  - Children of the grave (1971) - Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer 
Buttler, Bill Ward  - Intérprete: Black Sabbath
[...] So you children of the world

Então crianças do mundo
Listen to what I say

Ouçam o que eu digo
If you want a better place to live in

Se vocês querem um lugar melhor para viverem
Spread the Words today

Espalhem as palavras hoje
Show the world that love is still alive

Mostrem ao mundo que o amor ainda está vivo
and you must be brave

e vocês devem ser fortes
Or you children of today

Ou vocês crianças do hoje
Are children of the grave

Serão as crianças da sepultura [...]
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FAÇA VOCÊ MESMO

Junte os amigxs Escolha um tema
Ouça muitas músicas

Organize PALYLIST
que crie/conte uma história

Escolha um lugar
bacana de boa acústica 

e com pouco barulho externo

70



Divulgue na escola/univ.
em grupos e redes virtuais

PLAY
- Audição - 

deixe q a música ensina

Fotografe
e poste nas redes sociais

e poste tb em 
facebook.com/audicaoamusicaensina

Deixe o ambiente agradável
Arraste móveis / use almofadas



GALERIA DE FOTOSGALERIA DE FOTOS
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