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Resumo 
 
A roda de capoeira, espaço onde se coloca em prática o aprendizado da capoeira angola, 
tem na musicalidade um de seus principais pilares de execução. Considerando o conceito 
de paisagem sonora, de Murrray Schafer e o debate proposto por Giuliano Obici, o artigo 
irá discorrer sobre a construção do saber a partir da cultura do ouvir em consonância com 
as outras esferas de aprendizado da capoeira angola. A pedagogia da escuta firma os laços 
de pertencimento e propõe um remanejamento de ações diretas no espaço tempo. 
Podemos entender a intervenção na paisagem sonora da roda e a valorização de seu 
caráter pedagógico como um ato político de produção e delimitação de territórios, dentro 
e fora da capoeira? 
 
Palavras-chave: capoeira angola; paisagem sonora; música, cultura do ouvir. 
 
 
1. A conexão entre as batidas do rum, rumpi, lé3 e do gunga, médio e viola  

 

Muitas são as histórias que se contam sobre o surgimento da capoeira. Há 

quem defenda sua origem africana, outros que reivindicam sua brasilidade pura. São 

inúmeras pesquisas, informações, histórias que atravessam documentos, a oralidade e  

lendas. Sabe-se que, ainda nos séculos XVI e XVII, surgem os primeiros indícios daquilo 

que chamaríamos de capoeira, nas senzalas e nos canaviais das fazendas escravocratas do 

período colonial. Os negros africanos de etnia Bantu que eram forçados a deixar seus 

países e virem trabalhar nas fazendas de açúcar no Brasil traziam em seus corpos a 

semente da capoeira. “Brincavam o jogo de angola” nas horas de lazer, escondidos do 

Senhor.  

No início do século XVIII, período intenso do tráfico negreiro no Brasil, já 

identificava-se os desdobramentos dessa prática nas áreas urbanas, principalmente em 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, no XVII Encontro dos Grupos 
de Pesquisas em Comunicação, no evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ. Email: rgoncalves84@gmail.com 
3 Nome dado aos três atabaques no Candombé. Rum é o maior atabaque, mais grave e comanda os demais, 
ditando o toque e os ritmos. Rumpi é o médio. E e o Lé, o mais agudo, pode ser utilizado com uma baqueta, 
para a percussão. O diálogo entre os três funciona de maneira semelhante aos três berimbaus na roda de 
capoeira: gunga, médio e viola.  
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Salvador e no Rio de Janeiro. A religiosidade africana se apresentava como uma marca 

forte nestes centros urbanos, e geralmente, associada a prática da capoeira. O candomblé 

e a capoeira já surgem interligadas como manifestações da cultura negra marginalizada.  

Já no século XIX, a capoeira estava fortemente difundida entre setores da 

sociedade, associada aos negros escravizados e libertos, praticada também por 

trabalhadores informais nas feiras, largos e regiões portuárias. A grande ligação com os 

terreiros fez da capoeira uma espaço de trânsito musical e espiritual.  As canções, os 

instrumentos, os toques e os rituais bebiam de várias fontes de diferentes manifestações 

da cultura negra. “Este trânsito musical entre a capoeira, o samba de roda, o candomblé e 

o culto ao caboclo tem sido realizado desde o pertencimento cultural e da fé, em um 

processo também de construção, reivindicação e afirmação identitária.”(DINIZ, 2016, 

p.337). 

Já no século XX, o projeto nacionalista de Getúlio Vargas, a crescente 

inserção na capoeira de setores mais privilegiados da sociedade e a descriminalização da 

prática colocou a capoeira num “amplo processo de cruzamentos de repertório musicais, 

operado pela participação múltipla de sujeitos em contextos diferentes”. (DINIZ, 2016, 

p.338). Dentre as inúmeras correntes e escolas de capoeira que se firmaram ao longo do 

século XX4, a roda – atividade comum a todas – se configura de diferentes formas, 

atribuindo sentidos específicos e particulares para a disposição de cada elemento.  

A musicalidade na capoeira  angola, especificamente, possui fortes elementos 

de ligação com as religiosidades afro-brasileiras: os toques – tanto os nomes como as 

variações rítmicas –,  a disposição dos três berimbaus – assemelhando-se com a 

disposição dos três tambores do candomblé –, as canções adaptadas, a utilização do 

atabaque, agogô e caxixi. Estes elementos perpassam o vocabulários comuns entre o 

condomblé e a capoeira. A roda se configura como um ritual para os praticantes de 

                                                
4 As principais vertentes foram a capoeira regional e a capoeira angola, ainda que dentro de cada uma delas 
existam variações de práticas e comportamentos entre as escolas e as linhagens. A capoeira regional surge 
em um momento oportuno para o cenário nacional. No início dos anos 30, a ditadura do Estado Novo 
implanta políticas de “limpeza étnica” perseguindo as manifestações culturais de matriz africana, num 
processo de “embraquecimento nacional” (FRIGÉRIO, 1989; ARAÚJO, 2004). Criada por Mestre Bimba, 
suas características a aproximam de uma prática esportiva ocidental, com a categorização do método de 
ensino, a inserção de golpes oriundos de outras artes marciais, treinos de alto rendimento etc. Ela foi 
responsável pela grande inserção da classe média em meados do século XX e a expansão internacional. Em 
contrapartida, a capoeira angola se firma como prática de resistência da cultura negra, valorizando os 
aspectos musicais e todos os códigos que afinavam os laços com as outras manifestações afro-brasileiras, 
como o candomblé, por exemplo. A musicalidade tem grande valor no aprendizado da capoeira angola, 
tanto quanto a movimentação corporal.  
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capoeira angola, reafirmando essa ligação com a espiritualidade e a religiosidade 

africana.  

 

2. As reverberações da paisagem sonora   

 

Dada esta breve introdução sobre a relação entre a musicalidade, religiosidade 

e capoeira pretendo descrever aspectos e características da roda de capoeira angola, 

especificamente, para iniciar uma análise deste ambiente como uma paisagem sonora e 

verifica-la como uma espaço de potencialidades de ação política. Para isso, farei uma 

retrospectiva do meu primeiro ano, quando entrei no Grupo Nzinga de Capoeira Angola, 

em 2010.5  

Cheguei na capoeira sem grandes pretensões. Apenas buscava uma prática 

corpórea que me retirasse do sedentarismo. Iniciei os treinos duas vezes por semana e 

logo decidi não participar das rodas, que aconteciam às sextas. Na minha leitura, eu tinha 

que caminhar mais um pouco naquela prática para aprender a me inserir e decodificar 

aquela comunicação de linguagem própria. Foram nove meses treinando até participar da 

minha primeira roda. Depois daquele dia, em dezembro de 2010, eu percebi que eu havia 

encontrado algo muito mais complexo que apenas uma prática corpórea. Não, eu ainda 

não entendia todos os códigos propostos naquele espaço (assim como sigo aprendendo 

até hoje), mas consegui me sentia parte daquela construção coletiva. Quais fatores estão 

relacionados a esta linguagem que mistura movimento, musicalidade, cantoria, energia, 

espiritualidade, brincadeira e diversão? 

Farei minha análise tomando como base a roda de capoeira semanal que 

acontece às sexta-feira no núcleo do Nzinga em Pinheiros, São Paulo, espaço que 

frequento desde dezembro de 2010. Ao entrarmos na capoeira, ouvimos dos mais velhos 

– seja das Mestras, do Mestre ou das(os) alunas(os) mais velhas(os) – que “precisamos 

pisar devagar, aprender a escutar e observar”. Entendemos, aos poucos,  que para adentrar 

o espaço da capoeira precisamos destituir-nos dos modelos ocidentais de aprendizado e 

estar aberto a uma cosmovisão que trabalha com a oralidade, a musicalidade, 

                                                
5 Grupo de capoeira angola fundado por Mestra Janja, Mestra Paulinha e Mestre Poloca, em 1994, em São 
Paulo, do qual faço parte desde 2010. Hoje possui núcleos no Brasil em Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, 
além de Maputo (Moçambique), Maburg (Alemanha), Guadalajara(México) e Kyoto (Japão). 
www.nzinga.org.br   
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espiritualidade e ancestralidade. Nesse sentido, a pedagogia da escuta se encaixa como 

metodologia de aprendizado para decifrar a linguagem da roda de capoeira.      

Para uma roda de capoeira, arma-se cerca de 8 a 10 berimbaus. Afina-se. 

Selecionam-se os três melhores para compor a bateria: um gunga6, médio7 e viola8. O 

restante se coloca de prontidão, em um lugar de fácil acesso, para as trocas no meio da 

roda, quando arrebentam-se os arames9. Dois pandeiros, um atabaque, um caxixi, um 

reco-reco e um agogô. Dois jogadores no pé do berimbau. Os demais se organizam em 

círculo em torno da bateria e o cenário está pronto. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Roda realizada no Núcleo 
do Nzinga Rio de Janeiro, 
em março de 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roda realizada no Núcleo 
Zona Oeste de São Paulo, 
em Pinheiros, no dia 
20/11/2016, dia da 
consciência negra.  
 

                                                
6 Berimbau mais importante na bateria de capoeira, possui cabaça maior e o som mais grave. Comanda toda 
a execução da roda. 
7 Berimbau de cabaça mediana, localizado entre o gunga e a viola. Executa sempre o toque invertido em 
relação ao gunga. Geralmente, Toque de São Bento Pequeno, já que o gunga habitualmente executa o 
Toque de Angola.  
8 Berimbau de cabaça menor, que possui um som mais agudo. Na bateria, ela executa uma variação própria, 
segue improvisando durante toda a roda de capoeira podendo alternar com a base do Toque de Angola.  
9 Dependendo da energia da roda, podem quebrar muitos arames de berimbaus.   
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Os toques e as canções executadas, os versos improvisados, o ritmo impresso 

nos instrumentos, os desdobramentos práticos a partir da dinâmica destes elementos irão 

versar sobre este ambiente compondo uma série de sentidos e significações atrelados à 

gestualidade do corpo. Schafer define paisagem sonora “como qualquer porção do 

ambiente sonoro visto como campo de estudo.” (2001, p.366). Logo, seguiremos neste 

campo, trabalhando a roda como paisagem sonora. 

A roda de capoeira se estrutura como um jogo de pergunta e resposta. Não 

apenas no jogo de corpo, mas no jogo da musicalidade. Há caminhos a serem seguidos a 

partir da orientação de determinado toque, música ou entonação. As lógicas que regem os 

códigos da capoeira exige uma apreensão da pedagogia da escuta desta paisagem sonora. 

Embora a comunicação a partir do olhar seja de fundamental importância na roda de 

capoeira, ela funciona de forma complementar à comunicação do canto e dos 

instrumentos.  

A informação apreendida a partir da escuta se dá de forma sensorial e integral 

no corpo, exigindo do indivíduo uma resposta prática que o conecte à coletividade da 

roda. “Enquanto o olho, altamente centrado, percebe objetos que se encontram à sua 

frente, de forma estática, o ouvido permite o senso de equilíbrio, o sentido de localização 

no espaço e a percepção da sucessão dos sons na perspectiva do tempo.” (MENEZES, 

2012, p.22) Nós, ocidentais, não fomos treinados a tal percepção. Por isso, 

constantemente recorremos à visão para confirmar algo que a audição já nos informou.     

Tomemos como exemplo uma roda em que o ritmo da bateria está acelerado, 

os cantos estão chamando versos que convocam os nkisis da guerra e do fogo, como 

barravento aludindo a Xangô. Naturalmente, os jogos daquela roda percorrerão caminhos 

que sejam uma resposta a esta orientação da bateria. A musicalidade conduz os 

desdobramentos dos jogos. O corpo coletivo é um só. Os indivíduos se comunicam por 

meio de vários elementos, mas a escuta é aquela que garante maior conectividade e 

ressonância à paisagem sonora da roda.  

 
Na cultura do ouvir somos desafiados a repotencializar a capacidade de 
vibração do corpo diante dos corpos dos outros, ampliar o leque da 
sensorialidade para além da visão. Ir além da racionalidade que tudo 
quer ver, para adentrar numa situação onde todo o corpo possa ser 
tocado pelas ondas de outros corpos, pelas palavras que reverberam, 
pela canção que excita, pelas vozes que vão além dos lugares comuns e 
tautologias midiáticas. (MENEZES, 2012, p.33)  
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Neste momento, do ponto de vista da musicalidade, a pessoa que toca o  

gunga pode intervir na condução da roda, cantando outra música, desacelerando o ritmo 

ou até mesmo chamando os jogadores para o pé do berimbau e encerrando o jogo. Caso 

contrário, os corpos em jogo estarão sujeitos às vibrações da paisagem sonora e aos 

desdobramentos desencadeado por ela. Como diz Menezes, as palavras reverberam e a 

canção excita. Dependendo dos atores em cena, esta construção da paisagem sonora pode 

se desdobrar em atos de violência.  

 Nesse sentido, a pedagogia da escuta desenvolve um papel fundamental na 

constituição da subjetividade e da sociabilidade, além de balizar a maneira de responder a 

situações indesejadas na roda de capoeira. No exemplo dado acima, caso um(a) dos(as) 

jogadores(as) não queira ou não esteja de acordo com a condução do jogo, geralmente 

conduzida ou consentida pelo gunga, cabe à pessoa reconhecer a partir da escuta10 a 

linguagem e os códigos da musicalidade para desenvolver uma ação resposta. Assim, ela 

poderia, por exemplo, cumprimentar seu(sua) parceiro(a) e se retirar do jogo.     

Quando Norval Baitello vincula o ato de ouvir com o universo do passivo, do 

receber e do aceitar, ele retira o protagonismo da ação da condição da escuta. Na roda de 

capoeira, a cultura do ouvir não se dissocia, nem mesmo se subjuga ao ato de ver. Essa 

distinção que ele faz desses dois sentidos não se aplica à roda de capoeira.  

 
Assim, o ouvir e o ver, operações perceptivas associadas a cada um 
destes dois universos, requerem ambos o cuidado e o cultivo dos 
próprios limites. O ouvir, mais vinculado ao universo do sentir, da 
paixão, do passivo, do receber e do aceitar. O ver, mais associado ao 
universo da ação, do fazer, da atividade, do atuar, do agir e do poder. 
(BAITELLO, 2005, p.106) 
 

A partir da compreensão da pedagogia da escuta, a supremacia ocidental da 

ditadura das imagens perde força hegemônica, e a visão passa agir em consonância com o 

ouvir, resultando em ações diretas do diálogo dessas duas instâncias.  

Em treinos de capoeira, há exercícios que condicionam bem o corpo à 

pedagogia da escuta. O professor propõe, por exemplo, que os alunos fechem os olhos e, 

apenas com a escuta, identifiquem qual a variação de toque está sendo proposta por um 

dos membros do grupo. A ideia é que todos repitam a variação no berimbau sem abrir os 

                                                
10 Certamente os indícios que mostram a(o) jogador(a) os elementos para tal reconhecimento não se 
reduzem apenas a escuta, mas ela desenvolve papel fundamental nesse processo. Uma confluência de 
sentidos são articuladas, assim como elementos subjetivos que perpassam a espiritualidade de cada um na 
interação da energia com a roda.  
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olhos até todos do grupos tocarem a mesma variação. O exercício exige sensibilidade, 

habilidade no manejo do instrumento, afinação dos ouvidos, tempo de capoeira e 

paciência para manter-se de olhos fechados até todos estarem tocando a mesma variação.  

O tempo designado a partir da escuta é muito diferente do imediatismo da 

visão. As imagens se dão de forma instantânea diante dos olhos. Os sons, muitas vezes, 

vão ao encontro dos ouvidos em outra escala de tempo. Há variações de volumes, 

atravessamento de obstáculos e a junção de informações para compor um sentido ou um 

significado.  

A roda de capoeira se estrutura na contramão do processo civilizatório 

atribuído à ditadura da visão e recorre a cultura do ouvir em grande escala para colocar 

em prática a pedagogia da escuta. Assim, sugiro uma resposta afirmativa ao 

questionamento de José Eugênio Menezes a partir da experiência e dos aprendizados na 

roda de capoeira: “O cultivo do ouvir pode enriquecer os processos comunicativos hoje 

muito limitados à visão? O cultivo do ouvir pode nos ajudar a viver melhor num mundo 

marcado pela abstração?” (MEENZES, 2012, p.23)  

O aprendizado da capoeira se coloca em prática no jogo da pequena e da 

grande roda11. O exercício do “silenciar para aprender a ouvir” sugerido por Schafer , 

analogamente,  se equipara ao “pisar devagar e aprender a escutar” ensinado na capoeira. 

Portanto, metaforicamente, a pedagogia da escuta que se trabalha de forma ativa nos 

ensinamentos da capoeira também se aplica, segundo Schafer, à vida cotidiana.   

Giuliano Obici, em seu trabalho sobre a Condição da Escuta, faz uma crítica 

relevante a alguns aspectos do pensamento de Schafer, o considerando higienista, 

romântico e idealista em relação aos sons da natureza em contraposição com os sons das 

máquinas tecnológicas da Revolução Industrial. Schafer fala de limpeza dos ouvidos para 

aprender a escutar. Embora a terminologia seja infeliz, extremista, e faça jus a crítica de 

Obici, a afirmação de Schafer em pensar um modo que possibilite o aprendizado da 

escuta vem na corrente de reformular a percepção do mundo a partir da cultura do ouvir. 

Nesse sentido, entendo que a esta ideia dialoga com a prática cotidiana trabalhada na 

capoeira angola. Esta última, não se apropria conceitualmente da ideia de limpeza, mas 

segue com a ideia da reformulação dos modelos ocidentais de aprendizado pautado em 

características diferentes daquelas trabalhadas pela cosmovisão africana, que tem na 

oralidade e na escuta um dos principais fundamentos pedagógicos. “Muitos exercícios 
                                                
11 A “pequena roda” refere-se a roda de capoeira e a “grande roda” refere-se à vida, em geral, dos 
capoeiristas.   
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podem ser imaginados para ajudar a limpar os ouvidos, mas os mais importantes, a 

princípio, são os que ensinam os ouvintes a respeitar o silêncio” (SCHAFER, 2001, 

p.291) 

Certamente, se Schafer pudesse avaliar hoje os exercícios de musicalidade 

praticados na capoeira angola, observando como a comunicação musical é utilizada nas 

rodas, o autor diria que eles funcionam como exercícios adequados a limpeza dos ouvidos 

proposta por ele. Aprendemos a identificar cada toque do berimbau, as notas (mesmo sem 

nomeá-las12), o som grave do gunga, o agudo da viola. Aprendemos que para afinar um 

instrumento o diapasão é o ouvido. Logo, além da técnica adquirida pela convivência em 

contato com os(as) mais velhos(as), trabalhamos com dimensões subjetivas. Tem 

mestres(as) que gostam de uma tonalidade mais grave para o gunga, outros(as) nem tanto. 

Portanto, a cultura do ouvir na capoeira angola se coloca de maneira fundamental e 

presente nas atividades cotidiana da prática. 

 

3. A pedagogia da escuta como ação política 

 

A escuta na capoeira afina a integração do capoeirista naquele meio, 

corrobora com a absorção dos códigos e facilita a compreensão da linguagem própria da 

paisagem sonora. Ela vincula socialmente o indivíduo. Por meio da  sensibilização da 

audição, a cultura do ouvir condiciona as pessoas sob os parâmetros da pedagogia da 

escuta. Elas passam a interferir diretamente na paisagem sonora de maneira ativa, seja 

utilizando a ação e o movimento, seja utilizando o estático e o silêncio. O não mover-se e 

o silenciar em determinados momentos podem significar respostas. Esta atitude também é 

uma ação, proposta a partir da pedagogia da escuta. E porque não falar em ação política? 

O silêncio não necessariamente significa apatia ou não ter o que falar, mas uma escolha 

política e intencional de silenciar, nos momentos adequados,  para melhor ouvir.  

Em discordância com Schafer, Obici acredita que o silêncio também pode 

expressar poder. Schafer descreve, no capítulo A paisagem sonora pós-industrial, na obra 

A afinação do Mundo, os ruídos das máquinas como simbologia da dominação capitalista 

sobre os corpos. Ele associa o ruído com expressão de poder, colocando o silêncio em sua 

oposição. Obici cita um conto de Calvino para contestar a ideia:    

 
                                                
12 Não existe o aprendizado com partitura na capoeira. O que não significa que algum músico já não tenha 
feito esta leitura/escritura técnica.     
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Ítalo Calvino mostra-nos muito bem isso no conto “Um rei à escuta”, ao 
narrar a história de um rei que controla todo o seu reino a partir do 
silêncio de seu trono. Graças ao silêncio absoluto, ele consegue 
monitorar cada movimento que acontece em seu reinado, não 
precisando mais do que se pôr a escutar. Podemos tal vez sinalizar 
modos diferentes de expressão do poder, um que lida com o silêncio e 
outro, com o ruído. (OBICI, 2008, p. 45 e 46) 

 

Na capoeira, quanto mais exercitamos nossa capacidade de escuta, mais 

ampliamos nossa percepção para ouvir o outro e saber o momento e a forma adequada de 

questionar e/ou responder. Muitas vezes, o silêncio, um gesto, uma batida no pandeiro 

ensina mais que muitas palavras. Na roda de capoeira, os instrumentos falam por si e dão 

as orientações, do início ao fim, das coordenadas do evento. 
 
É possível que o aperfeiçoamento do tratamento do som, ao lado de 
exercícios concretos do ouvir no sentido mais estrito da palavra – ouvir 
as coisas e ouvir o outro −, nos possibilitem trânsitos também sonoros 
nos interstícios da vida cotidiana e dos diferentes artefatos ou meios de 
comunicação. (MENEZES, 2012, p.27,28) 
 

O trânsito do qual Menezes se refere se apresenta no leque de possibilidades 

criativas e com potencial pedagógico de interações que não se restringem a uma leitura 

dualista dos fenômenos.  Os interstícios da vida exigem maior jogo de cintura dada a 

malha complexa que envolve os desafios da cultura do ouvir na vida cotidiana. 

A força e o potencial comunicativo presentes na política da escuta  possibilita 

à paisagem sonora da roda de capoeira uma articulação ativa de seus integrantes por uma 

clariaudiência13. A escuta como escolha estratégica de comunicação coloca os 

capoeiristas na busca por uma linguagem comum. Obici aponta inúmeras discordâncias 

da maneira como Schafer apresenta o seu pensamento e teoriza sobre os objetos sonoros e 

o mundo, mas ele reconhece que 

 
No entanto, suas propostas fornecem-nos indicações para encarar com 
uma postura prática e, por que não, política – no sentido de pensar o 
som (ouvido pensante) como algo que influencia diretamente a vida – 
todos que, de alguma forma, lidam com o som. Possibilita-nos iniciar 
uma reflexão sobre uma escuta comum, uma política da escuta. (OBICI, 
2008, p.55) 

 

 

                                                
13 “(...) Ele simplesmente se refere a excepcional habilidade auditiva, tendo em vista particularmente o som 
ambiental. A capacidade auditiva pode ser treinada, para se chegar ao estado de clariaudiência (...) 
(SCHAFER, 2001, p.263)   
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4. Considerações finais 

 

Estou de acordo com Obici quando ele credita a Schafer os estudos que nos 

fizeram “encarar o estado da escuta como algo socialmente constituído, que necessita ser 

pensado como um ato político de produção e de delimitações de territórios”. Na paisagem 

sonora da capoeira, a ocupação dos espaços se dá a partir de uma decodificação da 

linguagem, que perpassa a pedagogia da escuta.  

O paralelo proposto nesse artigo nos faz pensar no deslocamento da micro 

realidade da roda da capoeira angola para o espaço macro do mundo, relacionado a vida 

cotidiana, da pequena à grande roda. De que maneira entender os estímulos sonoros dos 

cantos e instrumentos da roda podem nos colocar de maneira atenta a situações difíceis 

ou embaraçosas da vida cotidiana? Este aprendizado da escuta reflete em respostas e 

posturas que nos ajudam a lidar melhor com os desafios diários? 

Encarar de forma equalizada os sentidos do corpo, em especial, trabalhando 

na perspectiva da escuta de si, do outro e do entorno configura uma escolha política e um 

remanejamento de ações a partir da leitura da paisagem sonora que nos cerca. A ditadura 

das imagens e o imediatismo da visão precisam ser confrontados sob a ótima dos demais 

sentidos para se repensar o mundo contemporâneo. Saberes férteis emergem quando 

mexemos nos modelos engessados de produção do conhecimento.  

A cultura do ouvir abre possiblidades para novas epistemologias a partir da 

pedagogia da escuta. Ela, quando estabelecida e adequada à vida cotidiana, redireciona 

posturas e respostas diárias, reconduz a maneira de viver.   

Schafer fala dos compositores como arquitetos do som e, nesse sentido, se 

buscada e incorporada, a cultura do ouvir nos permite que sejamos todos compositores de 

nossas experiências. 

  
Os compositores são arquitetos do som. Eles tem maior experiência em 
planejar os efeitos destinados a provocar resposta específicas nos 
ouvintes, e os melhores dentre eles são mestres em modular os fluxos 
desses  efeitos para oferecer experiências complexas e variadas , que 
alguns filósofos tem descrito como uma metáfora para a própria 
experiência de vida. (SCHAFER, 2001, p.288) 
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