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SOBRE O MAWACA 

              

O MAWACA é um grupo que pesquisa e recria a música das mais diversificadas 

partes do globo. As sete cantoras do Mawaca - Angélica Leutwiller, Cris Miguel, 

Christina Guiçá, Magda Pucci, Rita Braga e Zuzu Leiva. são acompanhadas por um 

grupo instrumental acústico formado por Gabriel Levy no acordeom; Ana Eliza 

Colomar no violoncelo, flauta, sax e hulusi; Ramiro Marques no sax tenor e soprano; 

no contrabaixo Ricardo Zoyo e um set de percussão étnico encabeçado por Valéria 

Zeidan (frames drums, vibrafone e djembé) e ArmandoTibério (tablas, congas e cajón).  
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O repertório do grupo é formado por músicas de tradições díspares como a 

japonesa e a irlandesa; de países tão distantes entre si como França e Japão, Tanzânia 

e China, regiões diferentes como Oriente Médio e Península Ibérica.  

 

Com arranjos inovadores e criativos, o Mawaca apresenta uma música vibrante, 

pérolas do repertório mundial que foram transmitidas de geração em geração pela 

tradição oral. O repertório do grupo é formado por músicas de diversas tradições 

mediterrâneas, balcânicas, africanas, japonesas, chinesas, resultado de extensa 

pesquisa realizada pela arranjadora e diretora musical do grupo Magda Pucci. São 

temas ancestrais que possibilitam a pesquisa de sonoridades múltiplas revelando as 

características étnicas locais buscando sempre estabelecer inter-relações com a música 

brasileira. 

 

 

 

Em  2021 o Mawaca comemora 26 anos de carreira tendo já produzido sete 

álbuns e quatro DVDs. Ganhou duas vezes o prêmio PPM (Profissionais da Música): em 

2016, na categoria de melhor Grupo de Cultura Popular e em 2019, na categoria de 
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Melhor Grupo Vocal. Em 2012, levou o prêmio de melhor performance no World 

Leisure Expo, em Hangzhou, China. 

O grupo tem realizado intercâmbios com músicos de diferentes localidades do 

globo. Carlos Núñez (Galícia), We Like We (Dinamarca), Uxía Senlle (Espanha), Né 

Ladeiras (Portugal), Sutari Band (Polônia), Yair Dalal (Israel) e Rinken Band (Japão) são 

alguns artistas que já estiveram em projetos com o Mawaca. 

Seu último espetáculo lançado, Nama Pariret, é um show vocal focado na 

essência formadora desse projeto, quando as vozes femininas ainda eram pouco 

ouvidas. Reunindo canções transmitidas pela tradição oral em arranjos que dialogam 

com a contemporaneidade, as seis cantoras - que também tocam percussões - nos 

conduzem por tradições mediterrâneas, africanas e asiáticas, resultado de extensa 

pesquisa realizada pela arranjadora e diretora musical do grupo Magda Pucci. 

 

 

Entre os últimos projetos gravados destacam-se o CD-DVD Inquilinos do 

Mundo, que apresenta um repertório de temas de povos ciganos, nômades, 

migrantes, exilados e refugiados o DVD Rupestres Sonoros, trabalho voltado para os 

cantos indígenas da Amazônia e o DVD Ikebanas Musicais com pérolas do repertório 

tradicional japonês entrelaçadas com a musicalidade brasileira. 
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O grupo já se apresentou em diversos países como Alemanha, Espanha, Portugal, 

Grécia, França, Bolívia, China e em diversos locais do Brasil.  

O Mawaca exemplifica com sua música questões que passam pelo pluralismo cultural. 

Assim, vem buscando abrir olhos e ouvidos do seu público sobre questões ligadas a 

tolerância religiosa assim como às diferenças, e fazer compreender as diferenças étnicas 

entre os povos, seja ele, o homem indígena do norte do Brasil ou o muçulmano árabe ou o 

refugiado africano assim como as questões femininas sempre presentes no universo 

sonoro do grupo. 
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O QUE A CRÍTICA DIZ SOBRE MAWACA 
 

                      

 

“O Mawaca conseguiu extrapolar os rótulos, evitando o principal aspecto 

negativo do gênero world music mixture que é tentar embelezar tudo e universalizar 

todos os sons, compondo um pavilhão musical grotesco. Não é o caso do Mawaca. Eles 

transmitem a alegria de cada música, de uma maneira muito natural. Músicas de 

Portugal, Índia, Oriente Médio, Brasil e seus índios e Japão entrelaçam–se e viram uma 

música única, a música do Mawaca, com intenção e ambientação, típicas do grupo”. 

Shini Onodera - crítico japonês 

 

"Pesquisa feita com alta sensibilidade. Esta pode ser a melhor descrição para o 

octeto vocal paulistano em seu CD de estréia" 

Luís Antonio Giron – Gazeta Mercantil  

 

Mawaca junta sonoridades e estilos, com sensibilidade e imaginação. 

Revista Bravo! 

 

"O MAWACA é o único grupo brasileiro que faz ‘world music’ de verdade em 
qualquer parte do mundo."  

Chico César – Cantor e Compositor Brasileiro  

 

“Este CD astrolabio tucupira.com brasil é uma emocionante aula de música 
brasileira e de vários cantos do mundo. Primoroso !!  

Revista Miltons 
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SONGLINES MAGAZINE  

 

Review by Jill Turner – November 2009  **** ( Four stars) 

 

“Percussion, minimal instrumental accompaniment, vocal chants, 

improvisations and ambient sounds are layered to create a musical tapestry which 

is primordial, ritualistic, bold and dramatic in nature.   Polyphonic choirs congregate 

with global shaman to unleash the magical power of words and the hypnotic qualities 

of drums. The ceremonies begin, spirits evoked, the creator appeased and finally the 

world is brought back from an apocalyptic brink.     

 

 Sounding similar to a Philip Glass opera, the overall feel is one of a performance 

soundtrack to a contemporary dance piece perhaps, no surprise, given Mawaca’s sell 

out theatrical stage shows.  For “Rupestres  Sonoros”, their sixth studio album, 

they stay closer to their Sao Paulo home and gather songs and stories of the Kaxinawa, 

Surui, Gavião and the Wari people of Amazonia.   

 

 Voices are used to create rhythm, singing in ancient languages with the addition 

of vocal improvisations, inspired by the rock carvings from Brazil’s archeological 

heritage.    The “testimonies in stone that  make us reflect on our  human condition”, 

cites  Magda Pucci, the group’s musical director and arranger, who 

successfully  demonstrates that metaphysical questions remain the same irrespective of 

our time or place on  the earth.  ‘Tamota Moriore / Kokiriko no Bushi’ explores 

commonality between  both  Japanese and Brazilian customs. ‘Waiko Koman’ is the 

sound of chaos, the explosion that created the earth, knowledge held by the Suruí 

for thousands of years.  

 

 Meticulous research and a desire to pay homage to the indigenous people, sees 

Marlui Miranda lending her support with a vocal solo on ‘Matsã Kawa'.  In addition to 

the music, there’s plenty to explore with the accompanying  forty page illustrated 

booklet detailing musicians, the lyrics and background to each song plus references to 

the numerous field recordings and academic texts.  Currently written in Portuguese this 

may change with a full international release”. 
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“Uma zarabatana musical me foi arremessada: é o CD Rupestres Sonoros – O Canto 
dos Povos da Floresta do grupo Mawaca que, depois de 1001 audições viajantes, tudo 

se confirma: é um trabalho raro. Uma viagem GRANDIOSA, que mistura mitologias, 
arqueologias, cacicados, complexidades de ritos, arranjos vocais elaborados, atitudes, 

identidades étnicas, arcos, flechas, instrumentos eletrônicos, quarups, venenos anti-
monotonia, morubixabas, aldeias, tabas, espaço sideral.  

Magda Pucci é a condutora/coordenadora das atividades musicais do Mawaca, grupo 
vocal feminino que explora delicadezas/estranhezas do canto planetário. Desta vez, a 

busca vai por registros modernos dos povos indígenas, partindo de pesquisas 
antropológicas, linguísticas, etnográficas, rítmicas. Algo inesperado, algo maravilhoso. 

Um filme que se abre aos ouvidos, aos sentidos, aos cocares da utopia. Um 
filme/sonho que faz voltar, em relâmpagos/flashes, a história ancestral dos habitantes 

originais da Terra Brasilis, do Pindorama. Sabe-se tão pouco da história indígena nas 
Américas: a origem, as controvérsias da (i)migração e do povoamento, os estoques 

linguísticos, os morticínios provocados pelos invasores, as catequeses cristãs 
massacrantes, a ilusão do ‘primitivismo’ imposto pelo conquistador europeu, o 

desrespeito aos povos que datam de até 12 mil anos.  
Os indígenas, descritos pelos jesuítas como “bárbaros e destituídos da razão”, 

continuam a ser mantidos dentro do bloqueio cultural que se intensifica no atual 
brazyu ruralista. Está em ação o extermínio e o desterramento dos (últimos) núcleos 

indígenas q se ocultam/sobrevivem no que resta de seus territórios originais.  Todo dia 
deveria ser dia de índio. Eles são os donos da terra, os explicadores dos mistérios, os 

simplificadores dos mistérios. Eles são o mistério, o desvendamento, a revelação. 
O MAWACA faz isso. Indauê Tupã! –  

Eduardo Logullo – jornalista e escritor free-lancer  
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DISCOGRAFIA MAWACA 

 

CDs 
 

  

1998 – CD MAWACA - PLUS 

 

2000 – CD astrolabio.tucupira.com.brasil 

 

  
2000 – CD MAWACA – REMIX 

 

2001 – CD OS LUSÍADAS 

 

  
2004 – CD MAWACA PRA TODO CANTO 

  

2005 – BOX MAWACA 10 ANOS 

 

 

2009 – CD RUPESTRES SONOROS 
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DVDs 

 

  

 

          2006-  PRA TODO CANTO   

 
       2012 – IKEBANAS MUSICAIS 

    2010 -RUPESTRES SONOROS 

 
2013 -CD-DVD INQUILINOS DO 

MUNDO  

 

     

 

 

 

 

 

  

http://www.mawaca.com.br/wp-content/uploads/2013/06/CAPA.jpg
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SHOWS INTERNACIONAIS 
 

2000 – Brasil – Festival Internacional de World Music - SESC Vila Mariana 

2001 – Brasil – Rock  in Rio – Tenda Raízes 

2002 – Espanha – Turnê em Festival Etnosur (Jaén), Suristan (Madrid), Festigal 

(Santiago de Compostela) 

2003 – Espanha – Sevilha – selecionado Womex – Feira de World Music 

2006 – Alemanha – Berlim - Festival Popkomm  

2007/2008 – Bolívia - La Paz, Sucre e Santa Cruz de la Sierra – Festivais de teatro e de  

música  

2010 – China – Universal Expo Shangai  

2010 – Portugal – Festival de Serpa  

2011 – China – Leisure Fair Festival - Hangzhou  

2012 – Grécia – ISME - Congresso Internacional de Educação Musical em Thessaloniki 

com Antônio Nóbrega e Yamandu  

2013 - França - Le Chien Rouge - Les Cannets des Maures  

2014 - China - Festival Internacional de Hangzhou 
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SOBRE O MAWACA 
 

 

Website: www.mawaca.com.br 

ITunes:  http://itunes.apple.com/us/artist/mawaca/id160437467  

Facebook: www.facebook.com/grupomawaca 

Instagram: https://www.instagram.com/mawaca_oficial/ 

Youtube: www.youtube.com/mawaca 

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5t9voCkM3UakjpATicuwLv   

Deezer:  https://www.deezer.com/br/artist/328308  

Soundcloud: www.soundcloud.com/mawaca  

iTunes: http://itunes.apple.com/us/artist/mawaca/id160437467  

Soundcloud: www.soundcloud.com/mawaca 

 

Distribuição no Brasil – Tratore 

http://www.tratore.com.br/listar_todos.asp?busca=mawaca 

Distribuição Internacional - Virtual Label http://www.virtuallabel.biz/ 

Distribuição na China: A- Peer - Sinergy  

Publishing – Rocking Gorillas  

www.rockingorillas.com/  

 

 

Ethos Produtora de Arte e Cultura – Ethos Music 

Produção: Amanda Ligia Moraes 

R. Inácio Borba 483  

– São Paulo - Brazil  

Tel. 55 11 5181 5099 Fax 55 11 5182 9619 

Celular 55 11 99268 5676 
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