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EPÍGRAFE 

 

 

 Ah! Como é diferente o corpo movido pelo sonho, do corpo movido pelas 

certezas. 

 Sobre leves esteios o primeiro salta para adiante. A esperança e o 

pressentimento põem asas em seus pés. Pesadamente o segundo arqueja em seu 

encalço e busca esteios melhores para também alcançar aquele alvo sedutor, ao 

qual seu companheiro mais divino já chegou. Dir-se-ia ver dois andarilhos diante de 

um regato selvagem, que corre rodopiando pedras. O primeiro, com pés ligeiros, 

salta por sobre ele, usando as pedras e apoiando-se nelas para lançar-se mais 

adiante, ainda que, atrás dele, afundem bruscamente nas profundezas. O outro, a 

todo instante, detém-se desamparado, precisa antes construir fundamentos que 

sustentem seu passo pesado e cauteloso; por vezes isso não dá resultado e, então, 

não há deus que possa auxiliá-lo a transpor o regato. (Nietzsche) 

 Até agora eu o ensinei a marchar. É isto que se ensina nas escolas. Caminhar 

com passos firmes. Não saltar nunca sobre o vazio. Nada dizer que não esteja 

construído sobre sólidos fundamentos. Mas, com o aprendizado do rigor, você 

desaprendeu o fascínio do ousar. E até desaprendeu mesmo a arte de falar. Na 

Idade Média (e como a criticamos!) os pensadores só se atreviam a falar se 

solidamente apoiados nas autoridades. Continuamos a fazer o mesmo, embora os 

textos sagrados sejam outros. Também as escolas e universidades têm os seus 

papas, seus dogmas, suas ortodoxias. O segredo do sucesso na carreira 

acadêmica? Jogar bem o boca de forno, a aprender a fazer tudo o que seu mestre 

mandar... 

 Agora o que desejo é que você aprenda a dançar. Lição de Zaratustra, que 

dizia que para se aprender a pensar é preciso primeiro aprender a dançar. Quem 

dança com as idéias descobre que pensar é alegria. Se pensar lhe dá tristeza é 

porque você só sabe marchar, como soldados em ordem unida. Saltar sobre o vazio, 

pular de pico em pico. Não ter medo da queda. Foi assim que se construiu a ciência: 

não pela prudência dos que marcham, mas pela ousadia dos que sonham. Todo 

conhecimento começa com o sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura 

pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se 

ensina. Brota das profundezas do corpo, como a água brota das profundezas da 



 

terra. Como Mestre, só posso então lhe dizer uma coisa: “Conte-me os seus sonhos, 

para que sonhemos juntos!” (ALVES, 1994, p. 59-60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
 
Este trabalho buscou refletir sobre questões referentes ao desenvolvimento de 

competências e habilidades musicais, bem como da criatividade, a partir de práticas 

musicais envolvendo a música corporal. Neste contexto, procuramos elucidar de que 

forma pode se conduzir as pessoas a uma maior conscientização do seu potencial 

artístico e musical, para que se sintam mais seguras ao se expressarem por meio da 

música. Utilizando a abordagem metodológica de caráter qualitativo, desenvolveu-se 

uma ação pesquisa realizada entre os meses de junho e julho de 2011 na cidade de 

Porto Alegre, RS, a partir de facilitações propostas por este investigador em uma 

oficina de música corporal, aplicadas junto a um grupo de perfil heterogêneo. O 

planejamento das oficinas foi inspirado na proposta metodológica do grupo 

paulistano Barbatuques. A inclinação da música corporal para a integração de 

variados campos de conhecimento, como a dança, as artes dramáticas e as terapias 

corporais, fez com que também fossem trazidos autores de fora da área da 

educação musical a fim de fundamentar as reflexões deste trabalho. À luz do 

pensamento de teóricos que, antes de tudo, consideram a importância do corpo nos 

processos de ensino e aprendizagem, verificou-se através dos resultados da 

investigação que o desenvolvimento da música corporal confere autonomia e 

confiança aos indivíduos em relação à sua expressão artística, ao mesmo tempo em 

que desenvolve habilidades e competências necessárias para a prática musical 

criativa. 

Palavras-chave : Educação musical. Música corporal. Musicalidade. Criatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

This article reflects about the development of musical competencies, skills and 

creativity according to musical practices that involve body music. Another issue found 

in this research is an elucidation on how people can be influenced for a bigger 

awareness of their artistic and musical potentialities in order to let them more secure 

during public musical expressions. In accord with the qualitative methodology, it has 

been developed an action research in a body music workshop composed by 

heterogeneous group during June and July of 2011 in Porto Alegre, Brazil. The 

workshops’ methodology planning was inspired by Barbatuques, a body music 

performance group and pedagogic center from São Paulo. Since body music is 

present in the integration of different knowledge fields, like dance, dramatic arts and 

body therapies, the reflections of this paper have also been based on authors from 

outside music education area. According to the authors that take in consideration the 

importance of the body in the teaching-learning processes this research has found 

out that the development of the body music provides not only autonomy and 

confidence to those people in artistic expressions but also an expansion of the 

essentials skills and competencies for a creative music practice.  

Keywords:  Music education. Body music. Musicality. Creativity.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

ASPECTOS MOTIVADORES DA PESQUISA 
 
 Iniciando as reflexões deste trabalho, acredito que seja oportuno neste 

primeiro texto trazer um breve relato pessoal dos motivos pelos quais fui motivado a 

desenvolver esta pesquisa, resultante do curso de especialização em Música, 

Ensino e Expressão da Universidade Feevale. Espero que ao longo das 

considerações do trabalho como um todo eu consiga obter êxito nas palavras, pois 

confesso que para mim é um tanto difícil racionalizar em um trabalho acadêmico 

uma linguagem que me é puramente emocional e fluida. Acredito que não seja à toa 

que o psicanalista francês Jacques Lacan, ao refletir sobre a “pulsão invocante” 

promovida pela música, diria que esta seria a “experiência mais próxima do 

inconsciente” (CASTRO, 2009, p. 119). 

 Após cerca de cinco anos atuando como educador musical junto a escolas 

de educação básica e como professor de violão particular, eu vivia um momento de 

estagnação, tanto como instrumentista e compositor quanto como professor de 

música. O encanto arrebatador de tocar, criar e interagir musicalmente neste jogo 

prazeroso que é fazer música já não estava tão presente em mim. Sem me dar muita 

conta, à medida que os compromissos como educador musical foram crescendo, 

quando da minha graduação em Licenciatura em Música, no ano de 2009, eu ia 

deixando de tocar, compor e viver a música de diferentes formas. Como professor 

de música, as coisas também não iam bem. A minha falta de estímulo era percebida 

pelos meus alunos e, consequentemente, as aulas não fluíam, não eram agradáveis. 

Sem perceber, me deixei levar por um problema que acredito que acometa muitos 

profissionais da área da arte: a burocratização desta arte. O tempo que eu tinha para 

tocar, compor, ouvir música agora era dedicado para preencher diários de classe, 

escrever avaliações, redigir relatórios, fazer o planejamento das aulas. O tempo que 

me sobrava eu utilizava para descansar e pensar no porquê da minha frustração, se 

eu estava fazendo o que mais amava na vida, que era música. 

 Eu frequentava as aulas do curso de especialização em música mais por 

obrigação do que por vontade própria, pois estava desestimulado. Por pouco não 

desisti do curso, cheguei inclusive a trancá-lo por alguns meses. Enfim, eu vivia 

entre os anos de 2009 e 2010, um momento que hoje chamo de “ostracismo 
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musical”. Estava triste, desmotivado em relação à musica e sem conseguir 

compreender o porquê deste estado de espírito. 

 Foi neste meio tempo que tive a oportunidade de assistir ao uma 

apresentação do grupo Barbatuques em Porto Alegre. Fiquei deslumbrado com o 

que vi. Arte fluindo, música viva, em pleno movimento! Uma musicalidade 

impressionante, acontecendo no palco em meio a uma mistura de dança, música e 

teatro. Assistir a esta apresentação me renovou um pouco os ânimos. Comecei a 

dar mais atenção ao grupo. Passei a pesquisar sobre música corporal, acompanhar 

a vida artística dos integrantes do Barbatuques. Percebi, em seus trabalhos 

paralelos, que todos eram artistas muito sensíveis e criativos, cada um com uma 

musicalidade particular. Fiquei um tanto intrigado e acabei por me tornar um 

admirador do trabalho de cada um destes artistas. 

 No fim do primeiro semestre de 2010, tentei trazer o grupo para uma oficina 

de percussão corporal no curso de especialização em Música, Ensino e Expressão 

da Universidade Feevale e, uma semana depois de meus planos terem sido 

frustrados, tive a oportunidade de participar de uma oficina ministrada por Fernando 

Barboza, o “Barba”, fundador do grupo Barbatuques, em Porto alegre. Fui para a 

vivência tenso, envergonhado, cheio de “senões” e porquês. Na época, eu não 

tocava o meu violão para mim mesmo há muito tempo. Como relatei anteriormente, 

estava perdendo o prazer de fazer música, com a minha “autoestima musical” muito 

baixa e sentia-me extremamente limitado em relação a minha capacidade musical. 

Porém, as atividades propostas por “Barba” proporcionaram-me uma espécie de 

resgate. Fizeram-me relembrar um pouco do prazer, do real motivo que me fez 

escolher ter a música comigo para toda a vida. Fiquei inquieto após esta oficina e 

comecei a praticar em casa, ver vídeos, ler sobre o assunto... 

 A partir desta oficina de música corporal, percebi que eu não havia sido o 

único a ficar entusiasmado com a proposta. Então comecei a articular, juntamente 

com outros arte educadores e interessados, um grupo de estudos. Descobri na 

internet que o Barbatuques possuía um núcleo pedagógico e que este núcleo estava 

organizando um festival internacional de música corporal no Brasil, reunindo vários 

artistas do mundo todo, praticantes desta forma de expressão. Não pensei duas 

vezes e fiz de tudo para ir participar do festival. Emprego? Pós-graduação? Alunos 

de violão? Que nada! Eu precisava de algumas respostas e tinha certeza que 

algumas delas estariam em São Paulo, na segunda quinzena de novembro de 2010. 
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 Descrever as experiências vividas neste festival seria uma tarefa no mínimo 

complexa. Ocuparia as páginas de um livro inteiro, talvez. Posso dizer que obtive as 

respostas de algumas perguntas, no entanto, acabei voltando com mais 

inquietações do que quando viajei. Nestes seis dias, percuti meu rosto, meu peito, 

bati palmas e pés como nunca antes na minha vida. Tive algumas vivências 

puramente técnicas e repetitivas que não acrescentaram muito em minha busca pelo 

desenvolvimento da minha musicalidade. Porém, outras oficinas foram de grande 

valia para mim. Percebi que boa parte dos artistas presentes no festival possuía 

algumas características em comum. Eram, em sua maioria, muito generosos, 

sensíveis e tinham a música muito fluente em suas vidas... 

 Alguns vinham de uma formação musical tradicional, outros eram oriundos 

da dança. A maioria tinha uma consciência corporal muito grande. Todos sabiam o 

que queriam quando batiam uma simples palma ou quando realizavam um 

movimento corporal associado a um glissando vocal. Tinham intenção nos seus 

movimentos musicais. Muitas vivências me acrescentaram muito, mas ressalto aqui 

as oficinas que participei ministradas pelo professor Stênio Mendes. A partir destas 

vivências, percebi o que realmente me cativou na música corporal ou até na arte 

musical em si. Na verdade, o que me conquistou não foi de fato o uso do corpo, que 

é fator importante, mas não fundamental neste meu processo de redescoberta da 

música. O mais importante das propostas foi a forma como a música corporal me foi 

apresentada.  

 Nesta abordagem, na qual o professor Stênio busca desenvolver o que 

chama de “musicalidade instintiva” das pessoas, é valorizada a livre expressão 

artística de cada um. A partir de vivências corporais que privilegiam a criação acima 

de tudo. Há a possibilidade de se extrair o melhor que cada sujeito tem a dar no 

momento em que está se expressando. Não importa se o sujeito estuda música há 

dez anos ou se pratica há dez minutos. Todos têm iguais condições de se 

expressarem. Através das atividades propostas, são fomentados momentos de 

criatividade pura, onde a música é compartilhada entre todos, em iguais condições. 

Estas dinâmicas orgânicas, corporais, extrapolam o racional e potencializam a 

expressão artística natural de cada um. Chegam a promover estados alterados de 

consciência, difíceis de serem traduzidos em palavras. Estas vivências me 

proporcionaram uma variada gama de sensações, conduziram-me a um ganho 
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absurdo de autoestima, à aquisição de um sentimento de que sou capaz de fazer 

arte com o que tiver a minha disposição. Refletindo, percebo que o mais importante, 

de fato, é a forma como as práticas musicais são dirigidas.  

 Estas práticas fomentadoras desta musicalidade, que, segundo o professor 

Stênio Mendes, é intrínseca à condição humana, são o “tesouro” encontrado por 

mim em São Paulo. A forma de condução das atividades musicais é que tem me 

inquietado desde que comecei a praticar a música corporal. Fico com a dúvida de 

como podemos organizar nossas propostas musicais de forma a extrair sempre o 

máximo do potencial artístico de cada um, de forma a valorizar o que cada um tem a 

dar, no momento em que está se expressando. A minha certeza é a de que, a partir 

destas vivências, tenho me sentido confiante e cada vez com mais vontade de tocar 

e de criar.  

 Estou retomando uma paixão pela música que estava adormecida e me 

sinto capaz de me expressar, a qualquer momento, com as ferramentas que 

estiverem à minha disposição. Estou num estado de disponibilidade artística cada 

vez maior e quero descobrir como podemos estruturar nossas práticas musicais de 

forma a proporcionar sempre esta sensação nas pessoas, cativando-as pela e para 

a música. 

 

 

A TEMÁTICA DA PESQUISA E JUSTIFICATIVA 

 
 Foi a partir destas questões que surgiu para mim o tema deste trabalho, que 

trata do fazer musical criativo a partir de práticas musicais envolvendo o corpo. A 

criatividade e a tomada de consciência em relação à musicalidade constituem a 

espinha dorsal da pequena investigação que foi realizada entre os meses de junho e 

julho de 2011, em uma oficina, abordando a música corporal, com o nome de 

“Práticas Musicais a Partir do Corpo”, facilitada por mim na Escola Técnica Estadual 

Parobé, em Porto Alegre, RS. A necessidade desta investigação se valida 

justamente por abordar uma forma de expressão – a música através do corpo – que 

nos últimos anos tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, com o 
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surgimento de inúmeros grupos performáticos1 e a sua abordagem em diversas 

situações de ensino e aprendizagem. A escola regular frequentemente subestima o 

papel do corpo nos processos de construção do conhecimento, dando maior ênfase 

à dimensão conceitual deste. No entanto, a temática do corpo e a sua relação não 

só com a música, mas com a educação, necessita de uma investigação cada vez 

maior. 

 
O corpo é a unidade estrutural a partir da qual o homem realiza a 
integração de si próprio, dos sentidos e dos objetos. (...) Contemplar o 
corpo no processo de aprendizagem implica uma metodologia 
diferente e uma abordagem do conhecimento onde a percepção 
ocupe um lugar central. (GRANJA, 2007, p. 54-55) 
 
 

 Em meio a esta temática, surge a pedagogia da música corporal proposta 

pelo grupo Barbatuques, uma proposta de ensino da música através do corpo que já 

vem sendo desenvolvida junto aos mais diversos públicos há pelo menos quinze 

anos. A profundidade deste trabalho, que parte primeiramente do desenvolvimento 

tácito da música utilizando o corpo como primeiro instrumento musical, pouco teve 

espaço na academia até os dias de hoje, muito provavelmente por ser uma 

abordagem que emergiu de ambientes não escolares e de fora do próprio ambiente 

acadêmico. 

 Vejo então a necessidade de, a partir de pesquisas como esta, lançarmos um 

olhar cada vez mais atento a estas práticas de ensino e aprendizagem da música 

que vêm surgindo nos últimos anos, para que possamos cada vez mais praticar uma 

educação musical ampla, inclusiva e comprometida com os alunos. Esta pesquisa 

constitui o início de um trabalho que não acaba na conclusão desta monografia. 

Refletir acerca das relações existentes entre música/corpo/mente/espírito é tarefa 

para muito mais tempo. Espero, com este trabalho, estar dando uma pequena 

contribuição para o desenvolvimento de uma pedagogia da criatividade, através da 

prática e do desenvolvimento da música corporal. 

 

 

                                            
1 Entre os principais grupos que se utilizam da linguagem da música corporal nos dias de hoje, vale o 
destaque ao grupo Barbatuques, no Brasil (www.barbatuques.com.br); o grupo Slammin All-Body 
Band, nos EUA (http://www.crosspulse.com/slammin.html); o grupo do austríaco Max Pollak 
(http://www.rumbatap.com/about-max.html); o grupo turco Kekeça (http://kekeca.tumblr.com/), entre 
outros.  
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TEMA DA PESQUISA 

 
 O desenvolvimento de competências2 musicais a partir de práticas corporais e 

criativas no fazer musical em grupo. 

 

 

PROBLEMA, HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 
 Como foi relatada anteriormente, a escolha do tema deste trabalhou ocorreu a 

partir de dois questionamentos que permearam toda a minha trajetória musical no 

último ano, a partir dos meus primeiros contatos com a música corporal: a tomada de 

consciência acerca de meu potencial musical e criativo, e o desenvolvimento de 

habilidades3 musicais a partir destas práticas. A partir destes questionamentos, 

decidi então que deveria investigar como poderia conduzir outras pessoas, quando 

da tomada de contato com a música corporal, ao desenvolvimento de habilidades 

musicais e a esta tomada de consciência acerca de seu potencial musical e criativo.  

 

 
Problema 
 

 Como as atividades musicais que envolvem o corpo e a improvisação, no 

fazer musical em grupo, podem favorecer o desenvolvimento de competências 

musicais e a tomada de consciência do seu potencial musical/criativo? 

 

Hipótese 

 

 A forma como as propostas que envolvem o corpo e a criatividade no fazer 

musical são apresentadas pode favorecer o desenvolvimento da musicalidade 

individual, construindo habilidades, competências e, desta forma, conduzir cada 

sujeito a uma tomada de consciência do seu potencial artístico e musical, o que 

resultará na autoconfiança em relação à experimentação musical. 

                                            
2 Compreendo competência como um “saber-fazer sólido, teórico e prático, inteligente e criativo, que 
permite ao sujeito agir em contextos instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados por zonas 
de indefinição que de cada situação fazem uma novidade a exigir uma reflexão” (SCHON apud 
RIBAS, 2000, p. 126). 
3 Entendo por habilidades os “atributos relacionados a dimensões diferenciadas: cognitivas, motoras e 
atitudinais; atributos básicos para a geração de competências e capacidades.” (RIBAS, 2000, p. 125). 
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Objetivos 

 

Objetivo geral 

 
 Investigar como a condução de atividades musicais que envolvem o corpo e a 

improvisação pode favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades 

musicais, conduzindo os participantes à tomada de consciência acerca do seu 

potencial musical e criativo. 

 

Objetivos específicos 

 
• Buscar, por meio de diferentes estratégias de improvisação e execução, a 

abertura dos sujeitos para o aprendizado e a livre expressão da música; 

• Analisar as formas de trabalhar a livre expressão por meio da música 

corporal, desconstruindo preconceitos construídos ao longo da vida de cada 

um, no que diz respeito ao fazer musical; 

• Identificar possíveis estratégias para tornar a música corporal uma proposta 

que desafie seus praticantes a um ganho de qualidade na sua forma de se 

expressar musicalmente; 

• Analisar de que forma o envolvimento do corpo no fazer musical pode 

favorecer o desenvolvimento de diferentes habilidades musicais; 

• Analisar que outros ganhos extra musicais estas praticas proporcionaram na 

vida das pessoas; 

• Conduzir as pessoas a uma tomada de consciência da sua musicalidade e da 

sua criatividade. 

 

 Nos capítulos a seguir, serão tecidas considerações em relação ao ser 

humano e a sua musicalidade, bem como o papel do corpo em relação à arte e à 

música, para, a partir daí, expor as questões referentes à pesquisa que foi 

desenvolvida no primeiro trimestre de 2011. 
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1 O SER HUMANO COMO SER ARTÍSTICO E MUSICAL 

 
 Ao tomar contato com a música praticada a partir do corpo, em um primeiro 

momento, por meio da minha participação em oficinas ministradas por arte 

educadores ligados ao núcleo Barbatuques e, posteriormente, em facilitações 

propostas por mim junto aos mais diversos públicos – desde crianças até adultos, 

com diferentes histórias de vida –, uma questão se revelava a mim de forma 

recorrente. Refletindo sobre as práticas envolvendo a música corporal, chamava-me 

a atenção a capacidade destas propostas em incluir e integrar todos os participantes 

no fazer musical, independente de terem ou não experiências prévias na área da 

música. Percebi grupos heterogêneos interagindo a partir de inúmeros diálogos 

sonoros, partilhando momentos de fruição musical, em jogos e exercícios que 

incitavam a cooperação entre indivíduos em prol de um bem maior, que era a 

música em si. 

 A confiança readquirida por mim em relação à minha capacidade de fazer 

música, a partir de meu encontro com a música corporal, e a minha observação da 

integração de músicos e não-músicos neste contexto, fez com que eu refletisse 

sobre a necessidade – ou não – de uma aptidão em relação à música como 

condição para a expressão musical. Entendi então que seria interessante iniciar as 

considerações deste trabalho problematizando a temática que envolve a concepção 

de dom, talento e musicalidade. Não tive a ambição de chegar a uma conclusão 

definitiva sobre o tema, tendo em vista que a questão da necessidade prévia de uma 

determinada “inclinação para a música” não é consenso entre pensadores e 

pesquisadores contemporâneos (FIGUEIREDO e SCHIMIDT, 2008). 

 A ideia deste capítulo é trazer considerações que venham a fundamentar a 

visão deste pesquisador de que, independente da importância da existência de 

habilidades especiais para o aprendizado da música, há a necessidade de tornar 

acessível a todas as pessoas a “atividade musical de forma ampla e democrática” 

(LOUREIRO, 2004, p.66). A seguir serão expostas algumas reflexões a respeito de 

questões como a concepção de dom, talento e musicalidade e como esta temática 

se relaciona com o fazer musical na atualidade. 
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1.1 REFLEXÕES SOBRE O FAZER MUSICAL: MUSICALIDADE, DOM E 

TALENTO 

 
Acredito que eu não seja o único educador musical ou músico que tenha 

percebido, em diversas situações, expressões como “gosto de música, mas não dou 

pra música” ou “não tenho voz, nem o dom”. A ideia da necessidade – ou não – de 

habilidades inatas para o desenvolvimento da linguagem musical é muito delicada e 

precisa ser debatida com cuidado, pois, assim como muitos pesquisadores já 

refletiram sobre este tema, muito do que se diz sobre músicos e artistas serem 

considerados seres humanos “especiais, dotados naturalmente de um atributo” deve 

ser qualificado como “senso comum” (SCHROEDER, 2004, p. 109). Esta perspectiva 

“mitificadora” da figura do artista foi construída e vem sendo reforçada histórica e 

socialmente tanto no âmbito artístico como midiático, social e educacional. Este 

quadro se agrava ainda mais quando percebemos, nos dias de hoje, a persistência 

de práticas antiquadas de ensino, associadas a uma conjuntura mundial global 

homogeneizante, construída em torno da lógica do capital. 

 
A rigidez da escola e dos professores cerca o cotidiano do aluno, 
levando-o a se tornar mero executor de tarefas, distanciando-o da 
realidade exterior à escola e silenciando-o na sua individualidade. A 
generalização leva à uniformização de hábitos, gostos, informações, 
preferências. Todos passam a fazer parte da massa globalizante e de 
uma homogeneização cultural, devido à proximidade por certos 
produtos, inclusive a música, sabiamente veiculados pelos meios de 
comunicação. (LOUREIRO, 2004, p. 67) 
 

 Tendo em vista a grande influência da mídia na construção da opinião 

pública, a concepção da música como um campo de conhecimento exclusivo, 

reservado aos mais aptos, vem a ser assumida por muitas pessoas. Esta influência 

é maior ainda entre os jovens, que sedimentam a construção de sua identidade 

cultural através do tripé mídia, cotidiano e família (BUNDCHEN; DI LUCA, 2010). A 

diferenciação da figura do músico, elaborada, controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída nos contextos citados anteriormente, acaba por tornar-se um discurso 

de ordem que se enraíza no pensamento das massas, tendo por função “conjurar 

seus poderes e perigos, e dominar seu acontecimento aleatório” (FOUCAULT, 1996, 

P. 9-10), tomando a forma de um princípio social de exclusão, que relega 

socialmente a música a um campo reservado somente aos mais “dotados”. 
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 Somado a este exclusivismo ao qual a música é destinada, um fator de peso 

que corrobora para a colocação da linguagem musical em um pedestal, vem a ser a 

questão do ensino da música. A dificuldade de acesso prévio às camadas da 

sociedade que não possuem condições de bancá-lo e a insistência de alguns 

educadores na utilização de metodologias segregadoras, fazem com que a música 

torne-se um campo de conhecimento pouco acessível à maioria da sociedade. Nos 

dias de hoje ainda é possível perceber a existência de abordagens elitistas e 

seletivas no que diz respeito à educação musical (LOUREIRO, 2004). Muitas 

metodologias de ensino da música ainda presentes no contexto escolar acabam por 

privilegiar os que possuem uma “familiarização prévia com a linguagem musical” 

(PENNA, apud LOUREIRO, 2004, p. 67), deixando de lado os que socialmente não 

têm acesso ao estudo da música.  

 

Entretanto, sabemos que, efetivamente, o acesso às práticas 
pedagógico-musicais não está ao alcance de todos e, o que é 
pior, oportuniza-se apenas àqueles que dispõem de 
instrumentos apropriados para a sua apreensão. Isso significa 
que a escola vem priorizar aqueles alunos que já possuem 
uma educação cultural e socialmente diferenciada, 
privilegiados de uma classe cultivada, para a qual vem 
direcionar um ensino elitista e excludente. (LOUREIRO, 2004, 
p. 68) 

 
 Pensar a questão da aptidão em relação à música atribuindo um caráter 

inatista ao talento acaba por tornar-se um equívoco, inclusive entre alguns 

educadores, simplificando sua visão em relação aos alunos com mais dificuldades 

para a expressão musical ao considerarem muitas vezes que estes alunos “não dão 

para a música”, ignorando a possibilidade de estes indivíduos terem sido menos 

estimulados, previamente, em relação aos tidos como “talentosos”. Refletir a 

inclinação para a música a partir da análise dos que são “dotados”, sem considerar 

aspectos como acesso/ambiente/estímulos, é um erro grave e contribui para a 

construção do discurso de ordem que se forma em torno da música como campo 

exclusivo. 

 

Entretanto, é interessante observar que, embora o talento 
seja considerado, via de regra, um atributo natural, as 
informações biográficas dos músicos em questão de certo 
modo contradizem essa “naturalidade”. Dentre os textos 
analisados, em todos os casos onde há informações sobre o 
ambiente familiar e/ou social dos músicos, nota-se que pelo 
menos um dos pais (às vezes ambos) ou algum parente muito 
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próximo era músico profissional ou amador, ou então o 
músico teve acesso, desde a mais tenra idade, a um 
ambiente musical (geralmente uma igreja) de maneira 
intensiva. (SCHROEDER, 2004, p. 112) 
 

 No âmbito educacional, a reserva da música como uma linguagem destinada 

aos que possuem habilidades previamente desenvolvidas não é contemporânea. Ao 

longo da história, estas práticas já eram percebidas na Europa medieval, onde 

“arregimentar crianças de boa voz para suprir a necessidades de seus coros” 

(FONTERRADA, 2003, p. 27) era prática corrente entre instituições cristãs, 

conventos e seminários. Estas crianças, muitas vezes provindas de classes menos 

favorecidas da sociedade, tinham então seu “talento” desenvolvido com a finalidade 

de cantarem em louvor a Deus, enquanto crianças que não eram “dotadas” de 

habilidades musicais continuavam sem o acesso ao ensino de música.  

 Ainda refletindo sobre a influência da educação musical na construção do 

preconceito referente à necessidade do talento para o aprendizado da música, é 

possível dizer que a forma como muitas vezes o seu ensino é organizado pode 

contribuir muito para o desenvolvimento deste senso comum. Por muitos anos, um 

ensino tradicional da música, que priorizava o virtuosismo e uma técnica racional 

puramente instrumental, em detrimento de aspectos como a criatividade e a 

expressividade, deixou inúmeras pessoas de fora do processo educativo. Neste 

contexto, quando a apreensão da linguagem musical não ocorre, “desvia-se o 

problema para o aluno”, que é então considerado “desprovido de musicalidade ou 

talento, incapaz de apreender conhecimentos legitimamente aceitos como sérios” 

(LOUREIRO, 2004, p.69). 

 
Por sua vez, aqueles que não se adaptam ao padrão de 
aprendizagem estabelecido pela escola de música formal, ou seja, o 
padrão de corpos previamente aptos para a atividade – tônus 
muscular apropriado, audição capaz de reconhecer e identificar 
freqüências, resposta física rápida para a execução de ritmos, 
reconhecimento e reprodução de tempos e dinâmicas, entre outros, 
são excluídos. São entendidos como uma espécie de seres 
amusicais, ou seja, pessoas que não possuem, de acordo com esta 
visão, capacidades e habilidades inatas para se tornarem músicos. 
(PEDERIVA; TUNES, 2009, p. 106) 
 

 O interessante a se considerar neste modelo excludente conferido a alguns 

métodos tradicionais de ensino da música é que, apesar da discussão acerca da 

importância de uma educação musical integradora e centrada no indivíduo ter sido 

iniciada no século XVIII com pensadores como Rosseau, ainda nos dias de hoje “a 
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exclusão é um acontecimento, ainda que veladamente praticado e discursivamente 

negado pelos professores” (PEDERIVA; TUNES, 2009, p. 106). A presença do 

pensamento inatista do talento e do dom, refletido em práticas pedagógicas 

baseadas na exceção, acaba por fazer com que o processo de ensino e 

aprendizagem da música já se inicie psicologicamente fadado ao fracasso.  

 

Na sociedade de hoje, muitas pessoas, crendo-se nascidas sem 
talento, nada fazem para transformar sua realidade e se conformam 
com o que consideram seu destino. Em consequência, atravessam a 
vida sem vivê-la integralmente, sem conhecer suas verdadeiras 
alegrias. Esta é a maior tragédia dos seres humanos. Todo ser nasce 
com tendências naturais para aprender. Para viver, uma criança 
recém nascida se adapta ao ambiente que a cerca e adquire assim 
diversas qualidades. Meus trinta anos de experiência comprovam o 
acerto desta suposição. Muitas crianças crescem num ambiente que 
limita ou até danifica seu desenvolvimento, e em geral, acredita-se 
que estas crianças já nasceram com essa predisposição. E elas 
mesmas, naturalmente, também acreditam nisso. Mas isto é um erro. 
(SUZUKI, 1994, p.9) 
 

 Conforme reflete o educador musical japonês Shinichi Suzuki, a descrença 

em relação à própria capacidade de fazer música é um erro grave cometido por 

algumas pessoas. O autor nos traz uma consideração importante, acerca da 

tendência natural do ser humano para o aprendizado. Acredito que seja por meio da 

crença nesta possibilidade de aprendizagem, que é inerente ao ser humano, que os 

arte educadores devam amparar-se, acreditando com fidelidade no potencial de 

seus alunos em relação ao aprendizado da música.  

 O ponto de vista que se pretende adotar neste trabalho vai de encontro ao 

que considera que seja necessário o talento para o desenvolvimento da linguagem 

musical. Pretendo aqui refletir o ser humano como possuidor de uma inclinação para 

o fazer musical, portador de um “potencial biológico para o aprendizado da música” 

(MAFFIOLETTI, 2008, p.1). Este potencial pode ser considerado inato, quando 

pensado a partir do viés de que é uma propensão natural do ser humano para o 

desenvolvimento e a apreensão da linguagem musical. A partir deste ponto de vista, 

qualquer indivíduo é possuidor de uma inteligência musical, que é passiva de ser 

desenvolvida. Conforme ratifica o pensador da teoria das Inteligências Multiplas4, 

Howard Gardner: 

  

                                            
4 GARDNER, Howard. Estruturas da Mente: A teoria das inteligências Múltiplas. Porto Alegre, Artes 
Médicas Sul, 1994. 
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No nível mais geral, os indivíduos parecem ter “esquemas” ou 
“estruturas” para ouvir música – expectativas sobre como deveria ser 
uma frase ou seção bem estruturada de uma peça – bem como pelo 
menos uma capacidade incipiente de completar um segmento de 
maneira que faça sentido musical. (GARDNER, 1994, p. 84) 
 

Vale ressaltar aqui a compreensão de inteligência adotada pelo autor como 

uma “capacidade ou potencial geral que cada ser humano possui em maior ou 

menor extensão” (GARDNER, 1994, p. xi). Esta inteligência, por mais definida que 

seja, não é passível de ser quantificada por testes padronizados ou instrumentos de 

medição, como o conhecido teste de QI. Desta forma, seria um erro avaliar tanto o 

conhecimento quanto a inteligência musical a partir de testagens quantitativas, 

justamente pelo fato de tanto a música quanto as relações neurológicas 

responsáveis pelo seu aprendizado estarem situadas em um âmbito muito subjetivo. 

 
As fitas métricas instauradas no campo da educação para medir as 
capacidades e habilidades humanas não passam de enquadramentos 
que provocam supostas dificuldades de aprendizagem e que geram a 
construção de teorias e métodos que estão baseadas em falsos 
pressupostos. (PEDERIVA; TUNES, 2009, p. 110) 
 
 

 O importante a se considerar sobre a concepção de inteligência musical de 

Gardner, é que esta não se manifesta de forma isolada e que se mostra como uma 

entre tantas outras potências relativas ao ser humano. Para o desenvolvimento de 

um sujeito musicalmente competente, é necessário que haja a articulação desta 

inteligência, em maiores ou menores graus, com outras potências identificadas pelo 

cientista. Desta forma, um indivíduo musicalmente competente poderá demonstrar o 

desenvolvimento de suas habilidades musicais em corelação com outras 

inteligências, como “habilidades corporais cinestésicas (para ser capaz de obter 

efeitos sutis à vontade) e a inteligência interpessoal (para ser capaz de comunicar-

se).  

 Um fator a ser frisado, a partir da visão do ser humano com um potencial 

biológico para o aprendizado da música, é que esta inclinação só é desenvolvida 

quando estimulada e articulada a fatores ambientais (HALLAN, 2006). Desta forma, 

a construção do conhecimento musical se realiza em um “meio cultural e se 

transforma em um processo biológico historicamente condicionado” (PEDERIVA; 

TUNES, 2009, p. 110). A musicalidade inerente a cada indivíduo só é passiva de ser 

desenvolvida quando trabalhada em conjunto fatores culturais, com a estimulação 
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pedagógica adequada, a consideração da individualidade de cada sujeito e a 

colocação do mesmo como centro do processo educativo. 

 

O funcionamento psíquico humano se constitui no entrelaçamento do 
desenvolvimento biológico com o desenvolvimento cultural do 
homem, o que significa dizer que todas as funções psicológicas 
típicas humanas (que nos diferenciam dos animais) só são possíveis 
porque os indivíduos vivem em sociedade e partilham de uma cultura. 
(SCHROEDER, 2004, P. 113) 
 
 
 

1.2 EPISTEMOLOGIA DO PROFESSOR 

 
 Refletir o ser humano e a sua relação com a música a partir de uma 

desmitificação de valores referentes a dom ou talento, passando a adotar uma linha 

de pensamento que acredita no potencial de cada indivíduo para a construção do 

conhecimento, nos leva a adotar uma visão inclusiva do ensino de música a partir da 

interação entre diversos fatores, que favoreça a ação dos indivíduos sobre a 

linguagem musical, para que a música desta forma seja incorporada e faça parte da 

essência dos sujeitos.  

 

Construtivismo significa isto: a idéia de que nada, a rigor, está pronto, 
acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 
nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela 
interação do Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo 
humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força 
de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem 
hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes 
da ação não há psiquismo nem consciência e, muito menos, 
pensamento. (BECKER, --- , p. 88-89) 
 

Os educadores musicais precisam ter em mente que o homem, desde tenra 

idade, está aberto a uma enorme variedade de “estímulos sonoros que lhe chegam 

naturalmente através de redes, ou seja, de maneira não ordenada, intuitiva e 

criativa” (LOUREIRO, 2004, p. 68). A partir destas considerações devem então partir 

em busca de novas perspectivas pedagógicas. 

 Ao contrário do que ainda se tem praticado nas relações de ensino e 

aprendizagem que privilegiam os sujeitos com estruturas mentais previamente 

construídas em relação à música, os professores devem lançar um olhar aos que 

ainda não tiveram a oportunidade de construir tais estruturas, articulando um 

contexto pedagógico que contemple a pluralidade cultural, social e os diferentes 
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níveis de conhecimento musical dos seus alunos. Isto não significa que os 

educadores devam virar as costas para os que, por diversos motivos, tenham tido 

maior oportunidade de desenvolvimento da linguagem musical, mas sim integrar 

estes indivíduos aos demais em condição de igualdade. É preciso que “os que assim 

se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra [música], 

reconquistem este direito” (FREIRE, 2003, p.45), para que se promova uma 

educação musical igualitária, calcada no diálogo. 

 A melhor forma de dissolver o discurso de ordem e o senso comum que se 

cria em torno da necessidade de dom ou talento é propiciar a construção do 

conhecimento individual a partir das interações no âmbito coletivo, tirando a música 

da condição de mais um instrumento social de exclusão, colocando-a na condição 

de um instrumento de libertação social a partir do desenvolvimento da autonomia, 

construída em um processo constante de ação-reflexão-ação.  

 

Propõe a eles a sua situação como incidência de seu ato 
cognoscente, através do qual será possível a superação da 
percepção mágica ou ingênua que dela tenham. A percepção ingênua 
ou mágica da qual resultava a postura fatalista cede seu lugar a uma 
percepção que é capaz de perceber-se. E porque é capaz de 
perceber-se enquanto percebe a realidade que lhe parecia em si 
inexorável, é capaz de objetivá-la. (FREIRE, 2003, 42-43) 
 

 Esta busca por uma pedagogia nova, dinâmica e dialógica exige por parte dos 

educadores, em primeiro lugar, a assunção dos riscos de se desvencilhar da 

comodidade de velhos métodos e, a partir deste ponto, encarar o ser humano como 

um ser artístico e musical, compreendendo cada cidadão como um “artista – cada 

qual ao seu modo: mesmo que alguns não sejam capazes de criar um produto 

artístico que nos ilumine, todos são capazes de desenvolver um processo estético” 

(BOAL, 2008, p. 45). Toda esta mudança de postura deve dar-se em prol de uma 

educação fundamentada na construção coletiva do conhecimento, desvinculada dos 

preconceitos envolvendo dom e talento, que ao longo dos anos acabaram por 

construir esta espécie de “darwinismo musical”, fomentado a partir de um conceito 

antigo de educação, baseado na exceção e na exclusão. 

 É neste contexto que se insere a educação musical a partir de práticas 

corporais. Percebendo cada indivíduo em toda a sua propensão biológica e estética 

para a arte musical, a música corporal apresenta-se como uma forma de expressão 

que coloca cada um frente à sua própria constituição de humanidade, captando a 
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experiência humana, a experiência individual (PEDERIVA; TUNES, 2009) através 

das interações musicais dinâmicas e coletivas, como será visto nos próximos 

capítulos deste trabalho.  
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2 CORPO, VIDA, MOVIMENTO, ARTE E EDUCAÇÃO 

 
 Pensar a música pelo corpo e a partir dele com o objetivo de desenvolver 

habilidades musicais e a criatividade é o tema central deste trabalho. Como foi 

relatado no texto de introdução, foi a partir de uma redescoberta do corpo – e da 

música – por parte deste pesquisador que aqui escreve que surgiu a vontade, ou 

melhor, a necessidade de investigar as influências desta forma de expressão 

musical na vida de outras pessoas. Pode-se pensar que a variedade de pensadores 

e de linhas de reflexão que a seguir será abordada não possui relação tangível entre 

si. No entanto, investigar a música através do corpo à luz de teorias estritamente 

ligadas à educação musical nos restringiria a refletir sobre aspectos envolvendo 

estritamente a ciência musical, acabando por deixar parte dos questionamentos 

deste pesquisador sem uma fundamentação intelectual que os amparasse. 

 Procurei, através desta pequena revisão do tema corpo/arte/música, 

considerando a arte como ciência e linguagem, buscar pensadores que pudessem 

auxiliar-me a demonstrar, diante da limitação das palavras, o indizível presente nas 

interações promovidas pela música corporal, aceitando que “o que há de 

desconhecido na música se aproxima do que há de desconhecido em mim” 

(CASTRO, 2009, p. 119). É neste contexto que a música corporal possui uma 

vocação particular para agregar códigos e linguagens. Ela precisa, antes de tudo, 

ser vivida para ser melhor compreendida. 

 Deste modo, seguindo uma linha lógica de reflexão, apresento neste capítulo 

um breve relato da forma como o corpo é trabalhado pelas mais variadas ciências, 

com ênfase nos educadores musicais que enfatizaram o corpo em suas práticas. 

Tendo em vista o corpo como uma “unidade estrutural a partir da qual o homem 

realiza a integração de si próprio, dos indivíduos e dos objetos” (GRANJA, 2006, 

p.54), será exposta a seguir uma pequena revisão da abordagem desta educação 

através do corpo, a partir de quatro categorias: o corpo em sua totalidade, 

abordando pensadores orientais; o corpo, as ciências ocidentais e a terapia corporal; 

o corpo, a partir do viés do movimento e da arte dramática; e, finalmente, o corpo 

como objeto da educação musical – tema deste trabalho – a partir da exposição de 

métodos ativos em que contemplam o trabalho corporal e de pesquisas atuais 

desenvolvidas na área de música e corpo. 
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2.1 O CORPO EM SUA TOTALIDADE 

 
Nas escolas esotéricas de pensamento, conta-se uma parábola 
tibetana. De acordo com a estória, o homem sem consciência é como 
uma carruagem, cujos passageiros são os desejos, os músculos são 
os cavalos, enquanto a própria carruagem é o esqueleto. A 
consciência é o cocheiro adormecido... (Moshe Feldenkrais)5 
 

 No mundo oriental, a associação entre corpo, mente e espírito não é recente 

e está presente na vida cotidiana destes povos há milênios, através de artes 

milenares como o Do-In, o Yoga e o T'ai Chi Chuan. Estas três ciências partem da 

premissa de que cuidar do corpo significa também cuidar da mente e do espírito. 

Através de atividades físicas que sempre se realizam em conexão com a 

consciência de cada sujeito, estas artes também possuem a particularidade de 

conduzir cada pessoa a um maior autoconhecimento. 

 No Do-In, arte chinesa que significa “caminho de dentro”, um dos objetivos é 

desafogar tensões corporais adquiridas na vida cotidiana através de desejos e 

intenções não realizadas (AZEVEDO, 2009). O Do-In concebe o homem como 

“energia manifesta em matéria sólida”, chamada de Ki. Há a busca do relaxamento 

das tensões corporais e da sintonia de cada indivíduo com o universo através do 

equilíbrio entre dois aspectos opostos e complementares de Ki: Yin (princípio 

negativo que se manifesta pela expansão) e Yang (princípio positivo que se contrai). 

As atividades práticas desta arte preveem a automassagem de pontos estratégicos 

do corpo, com o objetivo de promover o aumento do fluxo energético e a dispersão 

da energia congestionada. A estimulação de certos pontos no corpo, denominados 

meridianos (canais específicos localizados pela medicina chinesa), proporciona o 

aumento da sensibilidade corporal e um melhor processo de autoconhecimento. 

Através destas dinâmicas, que visam colocar cada indivíduo em contato consigo 

mesmo, conectando corpo, espírito e mente, é que os chineses acreditam que seja 

possível se aproximar do “TAO”: o princípio único da totalidade (AZEVEDO, 2009). 

 A Yoga é um conjunto de práticas orientais que articulam atividades físicas ao 

controle mental, na busca da harmonização do corpo físico, objetivo inicial desta 

arte. É muito difundida no Brasil e possui inúmeras linhas com objetivos distintos, 

que variam desde a tonificação corporal até o controle mental e o aproveitamento da 

                                            
5 AZEVEDO, Sônia Machado de. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo, Perspectiva, 2009. P. 
87  . 
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energia sexual. Tendo a sua primeira codificação datada do século III a.C., a Yoga 

busca, através do equilíbrio físico, tornar o corpo “apto a desempenhar sua nobre 

missão de templo do espírito ou morada do ser verdadeiro” (MIRANDA apud 

AZEVEDO, 2009, p. 92). As atividades corporais envolvem aspectos como a 

progressividade de dificuldades, a alternância de lateralidade dos exercícios, a 

utilização de posturas pré-estabelecidas e o controle da respiração. 

 O T’ai Chi Chuan é uma forma de meditação e movimento que se origina da 

filosofia taoísta, combinada com arte marcial, datada do século III, na China. Esta 

arte visa, por meio do estudo de movimentos predefinidos, à harmonização dos 

elementos Yin e Yang (CHUNG-LIANG, 1979) e a fruição da energia através do 

corpo. O corpo, neste caso, atua como o condutor do movimento, tornando-se o 

centro do aprendizado, que leva o próprio corpo a agir de forma independente. O 

interessante a se considerar a partir do T’ai Chi é que, apesar de cada indivíduo 

poder passar anos praticando as séries de movimentos envolvidos na arte, há a 

proposta do desprendimento destes mesmos movimentos ensaiados, que não são a 

meta principal desta prática milenar. A proposta é a de “voltar a conhecer no próprio 

corpo a disponibilidade da infância, a prontidão que tem, por exemplo, o corpo de 

animais não domesticados” (AZEVEDO, 2009, p. 96). As atividades corporais 

básicas do T’ai Chi envolvem a conservação postural de pescoço, cabeça e costas; 

o recolhimento do peito; o relaxamento de ombros, cintura e abdômen; a postura de 

pernas, que não devem estar nem estendidas nem completamente dobradas (deste 

modo o corpo sente suas raízes no chão); e a manutenção do cóccix no eixo..  

 

 

2.2 O CORPO, AS CIÊNCIAS OCIDENTAIS E A TERAPIA COR PORAL 

 
Hoje conhecemos os vínculos íntimos que existem entre a tonicidade 
e o vivenciado, consciente e inconscientemente. A expressão do 
nosso corpo, tanto nas suas atitudes e movimentos como na sua 
respiração e sua voz, depende diretamente deles, ao mesmo tempo 
que os manifesta. (ALEXANDER, 1978, p. 9) 
 

 Melhoramento das funções corporais, relaxamento corporal e saúde mental, 

consciência das individualidades, controle da energia muscular e aproveitamento 

dos centros gravitacionais do corpo. Estas são as principais metas dos cientistas 

que serão abordados a seguir, a partir da exposição de alguns trabalhos 

desenvolvidos ao longo do século XX no mundo ocidental. 
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 Conduzir cada indivíduo no desenvolvimento do tônus muscular, a fim de 

adquirir o equilíbrio entre o sistema nervoso e as funções vegetativas, tais como a 

digestão, a respiração e o metabolismo. Estes são alguns dos objetivos da Eutonia, 

proposta a partir da década de 70 pela alemã Gerda Alexander. A palavra eutonia 

origina-se do grego: eu = bom, justo e harmonioso e tonos = tônus, tensão. Esta 

ciência propõe uma busca adaptada ao mundo ocidental “para ajudar o homem do 

nosso tempo a alcançar uma consciência mais profunda de sua realidade corporal e 

espiritual, como uma verdadeira unidade” (ALEXANDER, 1983, p. 9). A proposta 

envolve as seguintes atividades: 1) Desregularização do tônus muscular, fazendo 

com que desapareçam fixações inerentes a grupos isolados de músculos; 2) 

Igualação do tônus, onde há a dissolução das fixações de fibras musculares dos 

músculos. A proposta é que cada sujeito adquiria o domínio sobre o próprio tônus, 

aumentando-o e diminuindo-o conforme a necessidade. A eutonia traz uma proposta 

de plena consciência e domínio mental sobre o corpo para a realização das mais 

diversas atividades. O desenvolvimento deste controle conduz os seus praticantes à 

aquisição de um estado de “presença”, conforme a própria criadora do método 

reflete na abertura do livro “Eutonia. Um caminho para a percepção corporal”: 

 

Essa presença requer ao mesmo tempo uma neutralidade de 
observação e uma amplitude de objetivos que não devem ser 
influenciadas pela expectativa de um determinado resultado. Essa 
neutralidade e essa abertura são as condições fundamentais para o 
desenvolvimento eutônico.”(ALEXANDER, 1983, p. 10-11)  
 

 Atualmente, eutonia é articulada aos mais variados campos de conhecimento. 

Concebida pouco antes da Primeira Guerra Mundial, teve a rítmica do suíço Jacques 

Dalcroze6 como uma de suas inspiradoras e hoje é utilizada, entre outras áreas, no 

ensino de dança, educação física e da música. Nesta última, o interesse da 

educadora musical argentina Violeta Gainza pelo sistema acabou por render dois 

livros escritos pela pedagoga: “Conversas com Gerda Alexander” (GAINZA, São 

Paulo, Ed. Summus, 1997) e “Música y Eutonia: el cuerpo em estado de arte” 

(GAINZA, São Paulo, Ed. Summus, 2003).  

 Seguindo o viés do controle do tônus muscular para possibilitar uma melhor 

fruição da energia corporal e uma consequente saúde mental, em uma abordagem 

terapêutica, temos o Rolfing da americana Ilda Rolf e a Vegetoterapia do húngaro 
                                            
6 Émile-Jacques Dalcroze (1865-1950), educador musical, criador da euritmia e professor do 
Conservatório de Genebra. (FONTERRADA, 2005) 
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Wilhelm Reich. No Rolfing há o trabalho de tonificação do tecido mole (músculos, 

ligamentos e tendões que mantêm os ossos), conduzindo cada sujeito a uma 

sensação de leveza corporal e uma qualificação do estado mental, onde é possível 

perceber mudanças qualitativas na personalidade do indivíduo “rolfado” (AZEVEDO, 

2009).  Já a Vegetoterapia percebe no corpo um bloqueio muscular e postural, fruto 

de neuroses adquiridas através de repressões, ao longo da vida de cada indivíduo. 

A musculatura é vista como o lado somático destes bloqueios mentais e realizar um 

trabalho de desbloqueio do corpo reflete-se numa maior saúde mental.  

 Nesta linha de corpo e mente mostrarem-se como o espelho de uma maior ou 

menor qualidade de vida, sendo necessário ter a consideração desta inteireza do 

homem para o seu desenvolvimento amplo, a Terapia Bioenergética proposta pelo 

americano Alexander Lowen traz considerações interessantes. Através de exercícios 

de grounding7 busca-se colocar o centro de gravidade de cada pessoa – localizado 

na parte inferior do abdômen – em maior contato com a terra, proporcionando uma 

maior circulação da energia corporal. Neste caso, os exercícios posturais e de 

respiração visam também ao destensionamento corporal, na busca do 

desenvolvimento da autoestima e na dissolução de conflitos emocionais. Estes 

exercícios envolvem o relaxamento de pernas, a pélvis solta e os pés bem plantados 

no chão – criando a sensação de pertencimento de mundo, de ter raízes –, 

trabalhando diretamente com as forças do organismo que acabam por proporcionar 

“força e coragem” (LOWEN, 1977, p.99). 

 Articulando música, canto e movimento em situações de encontro, o chileno 

Rolando Toro sistematizou a Biodança a partir da década de 70. Este meio de 

trabalho terapêutico/integrador não se mostra como um estudo sistematizado do 

corpo e do movimento, mas tem como proposta colocar os sujeitos como centro de 

situações que fomentam o autoconhecimento e as trocas afetivas, a partir de 

atividades denominadas vivências (VECCHIA, 2004). Tais vivências são sempre 

realizadas em grupo e têm por objetivo conduzir os sujeitos a uma compreensão da 

realidade e da sua relação com o mundo. As práticas são consideradas eficazes 

quando oferecem oportunidades diversificadas de comunicação entre os indivíduos, 

criando um “clima” de solidariedade e acolhida entre os participantes. Tais 

especificidades conferem à educação biocêntrica um caráter de prática integradora 

                                            
7 “Grounding, ter base; grounded, a pessoa que tem base, apoio.” (AZEVEDO, 2009, p. 113) 
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da essência humana e levam seus participantes ao desenvolvimento do seu 

autoconceito, a partir da troca realizada durante as interações em grupo. 

 

A integração a si mesmo consiste em recuperar a unidade psicofísica; 
a integração com o outro, consiste em restaurar o vínculo original com 
a espécie como totalidade biológica e a integração com universo 
consiste em resgatar o vínculo primordial que une o homem e a 
natureza e em reconhecer-se como parte de uma totalidade maior, o 
cosmo. (VECCHIA apud TORO, 2002 p.34). 

 

 

2.3 CORPO, MOVIMENTO E EXPRESSÃO 

 
Toda sensação sonora, pela lei de difusão, será seguida de gesto. Se 
a gente agita um chocalho diante de uma criança de mês ela se 
move, se agita. (ANDRADE, 1995, p. 38) 
 

 Após a revisão de pensadores do desenvolvimento do corpo em sua inteireza, 

a partir do viés terapêutico, serão abordados a seguir teóricos da arte, que 

consideram esta relação do corpo em sua totalidade, em prol de um fazer artístico 

mais sensível e dinâmico.  

 Ivaldo Bertazzo, coreógrafo e arte-educador brasileiro, é o pedagogo que 

cunhou o termo “educação do movimento”. Partindo do pensamento de que o corpo 

influencia diretamente no processo educativo das mais diversas áreas, influenciando 

a capacidade intelectual de cada indivíduo (BERTAZZO, 2006), Bertazzo compilou 

uma metodologia que, além de auxiliar na performance artística, pudesse ser 

articulada com os mais variados campos de conhecimento..  

 

Ou seja, numa época de avançada tecnologia da comunicação, não 
ensinam à criança que seu próprio corpo é uma ferramenta de 
comunicação. Quando ela não se organiza corporalmente, não 
consegue também se organizar para fazer seu discurso. Hoje, quando 
você pede a um jovem para ler um parágrafo e dizer o que entendeu, 
o processo para ele se comunicar é muito complexo. E é através do 
gesto, da música, do teatro, que se pode conduzi-lo a essa 
organização. (BERTAZZO, 2006, p. 419) 
 

 A metodologia da educação do movimento busca, além da aquisição de 

saúde corporal, uma articulação deste corpo junto ao aspecto cognitivo, para um 

maior aprofundamento das capacidades intelectuais de cada sujeito. 

 Na área da dança, temos também o trabalho do bailarino e coreógrafo 

húngaro Rudolf Von Laban, para quem o “movimento nasce com a finalidade de 
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satisfação das necessidades humanas” (AZEVEDO, 2009, P.64). Entre outros 

estudos, desenvolveu um sistema de notação dos movimentos, mais conhecido 

como “Labanotation” e sua obra mais conhecida é a publicação “Domínio do 

Movimento” (São Paulo, Summus, 1978). Para Laban, refletir com consciência o 

movimento seria condição essencial para um fazer artístico mais expressivo: 

 

O pensar por movimentos poderia ser considerado como um conjunto 
de impressões na mente de uma pessoa, conjunto para o qual falta 
uma nomenclatura adequada. Este tipo de pensamento não se presta 
à orientação no mundo exterior, como faz o pensamento através das 
palavras, mas, antes, aperfeiçoa a orientação do homem em seu 
mundo interior, onde continuamente os impulsos surgem e buscam 
uma válvula de escape no fazer, no representar e no dançar. (LABAN, 
1978, p. 42) 
 

 A área do teatro também tem como um dos seus objetos de desenvolvimento 

o homem numa concepção ampla. Pensando especificamente neste trabalho 

corporal, inúmeros teatrólogos elaboraram metodologias de trabalho que 

desenvolvessem o corpo do ator de forma a torná-lo cada vez mais expressivo e 

pró-ativo. Cada pensador possui seu método específico, mas é ideia corrente entre 

boa parte destes teóricos pensar o corpo como um instrumento criativo de ilimitado 

potencial estético. Para acessar toda esta potência criativa, diferentes caminhos são 

propostos na área, mas é interessante sublinhar que a liberdade de criação 

acontece em momentos de “ausência de tensão muscular”, onde o corpo está “livre 

para submeter-se às ordens do artista” (AZEVEDO, 2009, p. 8). Há também a 

proposta da necessidade de um trabalho de tonificação muscular, para que o corpo 

esteja sempre “pronto”, à serviço do ator, de forma a poder reagir com inteireza aos 

mais variados reflexos, pois “cada tipo de ação alia-se a um desejo definido e evoca 

o sentimento” (AZEVEDO, 2009, p. 20). 

 Talvez um fundamento dos mais importantes a serem levantados nesta 

revisão dos pensadores do corpo, quando se está conduzindo este trabalho com a 

finalidade de refletir sobre o corpo no fazer musical, seja o da busca incessante por 

um estado de “entrega” do sujeito em seu fazer artístico, uma entrega que deve ser 

humilde e total. Corpo, mente e espírito devem estar à disposição da arte, sem 

defesas (GROTÓVSKI, 1968). Este estado de prontidão envolve o trabalho de 

resgate do potencial de todos os sentidos e, como referido anteriormente, do corpo 

em sua inteireza: 

 



36 
 

Na batalha do corpo contra o mundo, os sentidos sofrem, e 
começamos a sentir muito pouco daquilo que tocamos, a escutar 
muito pouco daquilo que ouvimos, a ver muito pouco daquilo que 
olhamos. Escutamos, sentimos, e vemos segundo nossa 
especialidade. Os corpos se adaptam ao trabalho que devem realizar. 
Esta adaptação, por sua vez, leva à atrofia e à hipertrofia. Para que o 
corpo seja capaz de emitir e receber todas as mensagens possíveis, 
é preciso que seja re-harmonizado. (BOAL, 1999, p. 88) 
 

 Nestas considerações do teatrólogo brasileiro Augusto Boal, é possível notar 

um breve resumo do que temos refletido até aqui neste capítulo: a importância da 

busca da totalidade por parte dos indivíduos. A busca, antes de tudo, de uma forma 

de conexão consigo mesmo, para aí então passar a funcionar de fato como um 

instrumento de comunicação de ideias e sentimentos em toda a sua plenitude. Não é 

à toa que esta é uma busca comum nas práticas orientais, terapêuticas ou não, junto 

com as ciências ocidentais e os pensadores da arte e do movimento. É importante 

ter em conta este resgate da condição de humanidade, tanto para viver uma vida 

saudável, quanto para desenvolver o potencial estético e artístico de cada indivíduo. 

 

  

2.4 O CORPO NA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Inicialmente, há, sem dúvida, a constatação de que, mesmo 
involuntariamente, nosso corpo se move sempre que fazemos 
música; mas, para além deste fato, devemos avançar em direção à 
relação já introduzida (a propósito da definição de espaço musical) 
entre movimento corporal e movimento musical, e sustentar que 
qualquer movimento corporal, voluntário ou involuntário, altera e 
define nossa realização musical. (CIAVATTA, 2009. P. 33) 
 

 Refletir sobre o corpo enquanto um elemento fundamental no processo de 

constituição de cada sujeito, sendo um fator importante a ser levado em conta no 

processo de ensino e aprendizagem, é tema recente, tendo em consideração a 

evolução do pensamento ocidental da humanidade. A noção do corpo como uma 

espécie de “espelho” cultural, integrador de aspectos emocionais, afetivos, objetivos 

e subjetivos (PEDERIVA, 2005) é praticamente contemporânea e começou a ser 

desenvolvida há cerca de dois séculos, conforme ratifica Merleau-Ponty em sua 

série de volumes acerca da história do corpo na formação da sociedade ocidental: 

 

Nosso século apagou a linha divisória do ‘corpo’ e do ‘espírito’ e 
encara a vida humana como espiritual e corpórea de ponta a ponta, 
sempre apoiada sobre o corpo... Para muitos pensadores do final do 
século XIX, o corpo era um pedaço de  matéria, um feixe de 
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mecanismos. O século XX restaurou e aprofundou a questão da 
carne, isto é, do corpo animado. (MERLEAU-PONTY, 2008, vol. 3 
P.7) 
 

 Compreender a formação de cada sujeito a partir de uma constituição ampla 

mostra-se uma evolução em relação ao racionalismo do pensamento cartesiano, 

formado pelo binômio corpo/mente, e invoca uma forma particular de pensar o 

processo de construção de cada indivíduo enquanto ser humano. Desta forma, se 

passa a refletir a constituição do homem a partir da articulação de aspectos 

psicológicos, culturais e emocionais associados diretamente à mente, corpo e 

espírito, com cada sujeito sendo visto como um organismo total.  

 A articulação do corpo e da mente num formato interligado e interdependente 

passou a ser proposta no mundo ocidental a partir de meados do século XVIII por 

pensadores como Jean Jacques Rosseau (...), seguindo com Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827), Maria Montessori (1870-1952) e Celestin Freinet (1896-

1966). O pensamento da constituição de cada indivíduo em sua amplitude fez com 

que surgisse em educação a chamada pedagogia ativa (RUGER, 2007), presente 

nas ideias dos educadores citados anteriormente. A partir daí, a totalidade de cada 

indivíduo passa a ser pensada e considerada nos mais diversos processos de 

ensino e aprendizagem, tanto na área da arte e da música, quanto das mais 

variadas linguagens. Ao voltarmos nosso olhar para o oriente podemos perceber, 

através de alguns métodos mencionados anteriormente neste capítulo, que o 

desenvolvimento humano a partir do viés corpo/mente/espírito está arraigado à 

forma de pensar destes povos há muito mais tempo. 

Na área específica da música, Rosseau também ocupa papel de destaque, 

tendo sido um dos primeiros pensadores da educação a apresentar um esquema 

pedagógico para o seu ensino. Suas propostas, entre outros aspectos, valorizavam 

o desenvolvimento da personalidade e da individualidade do homem. Seu livro 

intitulado “Emilio” ou “Da educação” convida os educadores a cultivar a inteligência 

dos seus alunos, cuidar dos seus corpos, “tornando-os sadios a fim de alcançarem a 

sabedoria”, incitando que cada indivíduo “trabalhe, aja, corra e grite, esteja sempre 

em movimento; que seja homem pelo vigor e logo o será pela razão” (ROSSEAU 

apud RUGER, 1999. p. 129-30). Rosseau influenciou uma série de educadores 

como o já citado Pestalozzi (1746-1827), Friedrich Herbart (1776-1841) e Froebel 

(1782-1852). Tais pedagogos viriam a lançar as bases para um ensino musical 
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centrado no indivíduo, tendo como preceitos a experimentação, a percepção e o 

desenvolvimento do caráter afetivo (FONTERRADA, 2005). A partir do século XX, 

surgiram educadores musicais que, inspirados em pensadores da pedagogia ativa, 

passaram a considerar a importância do envolvimento do corpo nos processos de 

ensino e aprendizagem da música.  

 

 

2.4.1 Métodos ativos em educação musical envolvendo  o corpo 

 
 O educador, compositor e músico suíço Jacques Dalcroze foi um dos 

primeiros a sistematizar um método em educação musical que proporcionasse a 

vivência corporal de elementos da música, antes experienciados somente no âmbito 

intelectual pelos estudantes. Dalcroze detectou uma precariedade auditiva em 

grande parte de seus alunos, que tinham dificuldade em representar mentalmente os 

sons dos acordes ouvidos nas aulas de harmonia. Outro diagnóstico feito pelo 

educador foi a dificuldade de execução de alguns elementos rítmicos de melodias 

por parte de seus alunos, que compreendiam intelectualmente estas melodias, mas 

que “não eram capazes de executá-las bem porque não tinham o controle de seu 

aparelho vocal” (FONTERRADA, 2005. p. 111). A partir destas problemáticas, 

Dalcroze passou a pensar em soluções motrizes para a compreensão destes 

diferentes aspectos musicais. 

 Para a sistematização de seu método, o educador partiu do pressuposto de 

que a experiência emocional é de ordem física e o corpo humano, por excelência, é 

um instrumento musical mais capaz de interpretar os sons em todos os níveis de 

duração (RUGER, 2007). A expressão “eu sei” foi substituída por “eu sinto”, princípio 

básico da Rítmica, nome dado à sistematização de seu método, que passou a 

buscar articulações entre a “mobilidade e o instinto auditivo, entre a harmonia dos 

sons e as durações, entre o tempo e a energia, entre a dinâmica e o espaço, entre a 

música e o caráter, entre a música e o temperamento, entre a arte musical e a 

dança” (BUNDCHEN, 2005. p. 42). Sobre o pedagogo e sua proposta metodológica, 

a educadora Marisa Trench de Oliveira Fonterrada tece as seguintes considerações: 

 

Ele parte da natureza motriz do sentido rítmico e da idéia de que o 
conhecimento precisa ser afastado de seu caráter usual de 
puramente experiência  intelectual para alojar-se no corpo do 
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indivíduo e em sua experiência vivida. A partir  desta idéia, o sistema 
organiza-se em movimentos e atividades destinados a  desenvolver 
atitudes corporais básicas necessárias à conduta musical. Busca-se, 
com o sistema, trabalhar a escuta ativa, a sensibilidade motora, o 
sentido rítmico e a expressão. (FONTERRADA, 2005. P. 122) 
 

 Além de buscar a solução para dificuldades de compreensão de elementos 

musicais a partir de atividades corporais, como o andar e o bater de pés, Dalcroze 

também contemplava em seu método dinâmicas de improvisação envolvendo 

diversas faculdades, como a exploração do movimento corporal, “a criatividade, a 

consciência de espaço e tempo, a flexibilidade e agilidade, a coordenação motora, a 

expressão corporal, a acuidade auditiva e a escuta crítica, a concentração e a 

flexibilidade” (RUGER, 2007. P.24).  

 Edgar Willems, educador belga radicado na Suíça, também abordou a 

questão da compreensão dos fenômenos rítmicos através do corpo e do movimento 

em suas propostas. Willems foi discípulo de Dalcroze, a quem atribuiu grande 

importância em sua formação musical. Apesar de não centrar a educação musical 

no corpo e no movimento, este educador deu um peso considerável a estes 

aspectos na questão, principalmente, da audição, a qual relaciona em três níveis: 

sensorial, afetivo e mental. Estes níveis são associados aos três domínios da 

natureza, que considera diferentes entre si: físico, afetivo e mental (FONTERRADA, 

2005, p. 126). 

 Por considerar que o sentido do movimento é o mais latente na criança, 

acredita que este deve ser aproveitado em benefício da música, sendo que este 

movimentar deve ser “visto como o modo de expressão criativa na música” 

(BUNDCHEN, 2005, p. 44). Ao tratar desta expressão criativa, Willems vai além, 

refletindo que após a criança ter experienciado o fenômeno rítmico no corpo, adquire 

o que chama de imaginação motora, que leva a criança a movimentar-se a partir da 

música e dos sons com naturalidade e “fluidez orgânica” (RUGER, 2007, p. 26). Esta 

escuta ativa, refletida nestes movimentos fluentes e orgânicos, deve ser buscada 

pelos educadores musicais, segundo as concepções pedagógicas de Willems.  

 O compositor e educador musical alemão Carl Orff também comunga com os 

educadores citados anteriormente no quesito movimento/som/improvisação e ainda 

vai além, explorando todo o potencial rítmico da prosódia das palavras e propondo 

os ritmos executados no corpo, utilizando-o como um instrumento de percussão de 
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inúmeras combinações tímbricas (BUNDCHEN, 2005, p. 45). Para Orff, desenvolver 

habilidades musicais junto às crianças está intimamente ligado ao movimento, 

induzindo significações em quatro níveis de processos de aprendizado: imitação 

(dos ritmos, sons e movimentos), exploração (das sonoridades do corpo e das 

diferentes fontes sonoras), alfabetização (compreensão do material musical) e 

improvisação (tocando, movimentando-se e dançando). 

 Diferentemente de Dalcroze, Willems e Orff, o educador Murray Schafer 

propõe o corpo na educação musical mais com o sentido ressignificador e 

revitalizador da forma de ouvir dos seus alunos, aos quais ensina a ouvir com “o 

corpo todo”, numa conotação integradora dos sentidos humanos (RUGER, 2007, p. 

28). A atividade corporal neste caso não corrobora com o aprendizado rítmico. 

Schafer vê o corpo como um grande órgão sensorial e produtor potencial de 

inúmeros sons e ruídos. A partir da interpretação coletiva de peças especialmente 

compostas para a sala de aula e de execução completamente livre, Schafer dá a 

oportunidade aos seus alunos de criarem a partir da sua leitura de músicas escritas 

a partir de formas alternativas de notação musical. Estas composições transcendem 

a utilização de instrumentos musicais convencionais e requisitam frequentemente a 

utilização de timbres corporais para a sua execução.  

 Por fim, temos o trabalho da educadora musical argentina Violeta Hemsy de 

Gainza, que, após ter tido contato com a Eutonia de Gerda Alexander, iniciou uma 

série de estudos aplicando este método de trabalho direcionado ao desenvolvimento 

musical. Sua pesquisa resultou na publicação “Música y Eutonia: El cuerpo em 

estado de arte” (GAINZA, 2003), na qual a autora traz considerações para a 

formação musical a partir dos preceitos das técnicas de Alexander. Gainza 

considera que, mesmo após a dissolução do pensamento cartesiano a partir do 

início do século XX, a formação do instrumentista continuou a considerar o corpo 

como um conjunto de partes autônomas, sem articulação entre si (GAINZA, 2003, p. 

68). Reflete ainda que um corpo com limitações expõe musicalmente estas 

limitações quando está fazendo música.   

 

Muchas veces, cuando ejecuta, vemos al músico contonear-se 
suavemente, esbozar uma enigmática sonrisa o fruncir el seño, como 
si estuviera actuando o bailando la música em lugar de dejarla salir 
simplemente por sus dedos. Pero la  realidad del toque musical, de 
la tarea del intéprete, es outra bien diferente: todo aquello que el 
musico sabe e siente acerca de la música deberá ser realizado, 
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expresado, mediante uma actuación corporal inteligente y sutil: um 
trabajo que es ejecutado por los dedos, pero em el que éstos apenas 
constituyen el tramo final de um circuito finamente integrado que 
incluye la totalidad del cuerpo. La actuación corporal del ejecutante se 
refleja em el sonido: tanto sus virtudes y capacidades técnicas como 
sus vicios y dificuldades corporales podrán verse, pero también 
escucarán a través de la música que produce. (GAINZA, 2003, p.68-
69) 
 

 O trabalho de Gainza é mais direcionado para a formação do instrumentista, 

logo a sua abordagem do corpo no fazer musical mostra-se um pouco diferente em 

relação aos outros educadores aqui mencionados. Embora haja o desenvolvimento 

do corpo em sua totalidade, a educadora propõe exercícios posturais e de controle 

do tônus muscular, com a finalidade de obter uma execução sem gasto 

desnecessário de energia e, por consequência, mais expressividade na 

interpretação musical. 

 

 

2.4.2 Trabalhos contemporâneos envolvendo o corpo e  movimento 

 
 Após uma breve explanação acerca dos métodos ativos que abordam o corpo 

no fazer musical, sistematizados a partir do início do século XIX, serão abordados a 

seguir uma série de estudos realizados por arte-educadores brasileiros na 

atualidade. Boa parte destes trabalhos é fundamentada à luz da teoria de 

pensadores citados anteriormente, como Dalcroze, Willems, Orff e Gainza, e em 

alguns casos já há a sistematização de novas metodologias de ensino musical, 

como no caso do método Passo (CIAVATTA, 2009). 

 A educadora musical Patrícia Pederiva desenvolveu na virada deste novo 

século a sua pesquisa intitulada “O corpo no processo de ensino e aprendizagem de 

instrumentos musicais: percepção de professores” (PEDERIVA, 2005), que trouxe 

considerações muito interessantes acerca da relação entre músico-corpo-

instrumento no processo de ensino e aprendizagem. Tendo em vista “corpo como 

primeiro instrumento de trabalho de um músico", Pederiva vai ao encontro de 

pensadores como Gainza, em suas reflexões acerca de música e Eutonia, para 

fundamentar seus estudos. Através de uma investivação realizada junto a 

professores de instrumentos musicais diversos, emergiram significações 

interessantes na relação corpo/música: “corpo-instrumento, corpo-mente, corpo-
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base, corpo-organismo, corpo-sujeito, corpo-emoção, corpo-cultura e corpo-objeto” 

(PEDERIVA, 2005, p. 7). 

 Na abertura de seu trabalho, Pederiva reflete acerca do papel do corpo como 

lugar de inscrição de uma determinada cultura (PEDERIVA, 2005, p. 15) e reflete 

sobre as modelações corporais e comportamentais às quais as crianças são 

submetidas em sua idade escolar. Tais modelações seriam resultantes da 

descoberta do corpo como objeto e alvo de poder, com esta prática tendo início na 

época clássica (FOCAULT apud PEDERIVA, 2005). A destituição do corpo como um 

dos cernes do processo educativo escolar se mostraria como mais uma forma de 

castração na vida dos indivíduos, uma castração corporal, realizada com a finalidade 

de controle e domínio sobre corpo e mente dos alunos. 

 

O desejo, agindo na imagem dinâmica, busca realizar-se graças à 
imagem funcional e à imagem erógena, em que se localiza para 
adquirir um prazer por apreensão do seu objeto. Mas o desejo 
encontra, em sua busca, obstáculos à sua realização, seja porque o 
sujeito não tem um desejo suficiente, seja porque o objeto está 
ausente, seja porque o objeto é proibido. (DOLTO, 2008, p. 49) 
 

 Sua pesquisa revela também que a forma como os educadores musicais 

encaram o papel do corpo no processo de ensino e aprendizagem influencia no 

modo de proceder destes mesmos educadores em suas práticas pedagógicas. 

Finalmente, há o mapeamento de problemas corporais de diversas ordens – física, 

emocional e mental – apontados pelos educadores pesquisados, adquiridos através 

de inúmeros aspectos, como má postura, aquisição de vícios corporais e excesso de 

estudo. Pederiva levantou ainda junto a estes educadores, os procedimentos 

tomados para amenizar dores e fadigas adquiridas, desvelando dados interessantes, 

onde boa parte destes professores busca uma terapêutica através de exercícios 

diversos, como correções posturais, exercícios de respiração e até terapias orientais 

como a própria Yoga (PEDERIVA, 2005, p.79), referida em tópicos anteriores deste 

capítulo. 

 A autora ainda traz considerações acerca da importância do desenvolvimento 

da imagem corporal nos processos de ensino e aprendizagem, trabalhando 

conceitos como corporeidade e corporalidade, também concebidos por Alexander 

(1978), com valores como cultura transcendendo os limites físicos de cada pessoa, 

ampliando o universo humano para um mundo “fenomenológico, onde a relação do 
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ser e do mundo, ou ainda, do ser no mundo, implica a riqueza de vivências 

significativas” (PEDERIVA, 2005, p. 19). 

 Tendo por viés a “relação do ritmo e do movimento no fazer musical criativo” 

relacionados ao canto coral, a educadora musical gaúcha Denise Blanco Sant’Anna 

Bundchen desenvolveu seus estudos buscando a relação do movimento corporal em 

relação à construção do conceito de ritmo, junto a integrantes dos seus grupos 

corais. A partir da aplicação de entrevistas, de observações e intervenções junto ao 

grupo pesquisado, a autora buscou integrar o corpo e o movimento buscando uma 

proposta de canto coral construtivista, “tomando como base a trilogia cognição-

música-corpo” (BUNDCHEN, 2005, p. 5).  

 Além da busca de uma relação entre esta construção do ritmo através do 

corpo, Bundchen também aborda uma questão interessante: o desenvolvimento do 

potencial criativo do aluno através desta mesma concepção, tecendo suas 

considerações à luz da teoria de pensadores do século XX, como Paynter (1972), 

Schafer (1991), Koellreuter (Brito, 2001), Pontius (1986) e Swanwick (1991). O 

desenvolvimento da criatividade seria um dos pilares desta articulação de ritmo e 

movimento ao fazer musical criativo, tirando os alunos de uma condição de 

passividade e colocando-os como protagonistas do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Dessa forma, penso que na atividade de canto coral, como já 
comentei acima, é necessário abrir possibilidades em que o sujeito 
possa desenvolver-se musicalmente tanto em grupo, como 
individualmente, e penso que isso está diretamente ligado à postura 
do professor regente e às atividades criativas que poderiam 
possibilitar a participação ativa de todos os componentes do grupo. 
(BÜNDCHEN, 2005, p. 52) 
 

 Ainda na questão da construção do conceito de ritmo e o desenvolvimento da 

criatividade, a educadora levanta questões interessantes ao buscar com seus 

grupos a movimentação do corpo em atividades de escuta ativa, associada a 

momentos de criações coletivas, explorando as possibilidades de timbres do próprio 

corpo como um instrumento musical de potencial sonoro que transcende recursos 

unicamente vocais. De acordo com Bundchen, a utilização de recursos de timbres 

corporais, associados ao movimento, tem muito a contribuir para a construção do 

conceito de ritmo em atividades criativas, além de gerar grande entusiasmo e 

motivação entre seus praticantes (BÜNDCHEN, 2005). 
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 O movimento, tão considerado pelos autores anteriores, é um dos pilares do 

Passo, proposta em educação musical elaborada pelo arte-educador carioca Lucas 

Ciavatta. Pensada por um viés mais amplo do que o de uma metodologia em 

música, esta “abordagem multi-sensorial” trabalha com “a construção de uma base, 

algo que traz inúmeras possibilidades e abre uma porta, não apenas para os ritmos 

e sons, mas para a rítmica como um todo e para uma real aproximação com o 

universo sonoro” (CIAVATTA, 2009, p. 13). Apesar de o autor considerar o Passo 

como um sistema educativo aberto no que diz respeito ao desenvolvimento de 

variadas habilidades musicais, é nítida a sua focalização no aprendizado de ritmos 

brasileiros e no desenvolvimento do “suingue”8, expressão tão utilizada nos 

ambientes musicais não-formais. 

 Ciavatta demonstra grande preocupação com que seus alunos tenham 

autonomia e consciência do que estão tocando, pois considera que há pessoas que 

são capazes de tocar por imitação durante anos sem realmente ter clareza acerca 

dos ritmos e das durações que estão executando. O educador reflete que isto se dá 

devido ao fato de o ensino de ritmos ser feito através do conceito de duração 

temporal dos valores musicais. Propõe então a troca deste ensino “equivocado” por 

uma pedagogia que enfoque o conceito de “posição”. 

 

O conceito de duração está na base de todos estes problemas e 
dificuldades. Não que ele não deva ser utilizado, mas sua 
insuficiência para esclarecer aspectos fundamentais do ensino-
aprendizagem de ritmos é gritante. Ele simplesmente não tem como 
nos levar até onde precisamos ir. Para isso, para dar conta desta 
complexidade, elaborei, e a partir deste momento pretendo introduzir, 
o conceito de posição. Ele se utiliza de ferramentas diferentes 
daquelas utilizadas pelo conceito de duração. Ele se constrói a partir 
de outros conceitos, tais como espaço musical e movimento musical, 
e assim me tem sido extremamente útil para a compreensão de todas 
estas questões. (CIAVATTA, 2009, p. 23) 
 

 O conceito de movimento musical, abordado na consideração anterior, é o 

mesmo proposto por Dalcroze em sua Rítmica, constituindo no que Ciavatta 

considera ser a quinta propriedade do som.  

 A base do ensino da abordagem do Passo é o andar e seus movimentos 

característicos. No entanto, mesmo que o ato de andar pareça ser algo natural, 

intrínseco à condição de cada ser humano, este deve ser reaprendido, da mesma 
                                            
8 Expressão em português para a palavra swing, do inglês, também conhecida como “balanço”. 
Palavra que remete, em termos de execução musical, a uma forma sensível e expressiva de tocar, 
com o “sotaque” específico característico de cada ritmo ou gênero musical. (CIAVATTA, 2009, p. 30) 
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forma como “alguém que vai uma aula de T’ai Chi precisa reaprender a respirar, 

tomar consciência de como se respira para poder respirar melhor” (CIAVATTA, 

2009, p. 17). É então a partir do ritmo e do movimento do andar que se estruturam 

exercícios de construção de ritmos e os ditados variados propostos por esta 

abordagem.  

 O ensino do Passo é aplicado a partir da reflexão acerca de quatro eixos 

temáticos, que se articulam mais fortemente em dois grupos: corpo (movimento, 

consciência corporal) e representação (representações mentais dos sons e ritmos); 

grupo (tocar em grupo e ouvir em grupo) e cultura (conhecimento dos aspectos 

culturais do que se está tocando). Por fim, apesar de Ciavatta buscar com maior 

força a auto-consciência musical, a segurança no tocar e no ouvir e a busca pela 

expressividade, o educador ainda reserva espaço para a prática do improviso 

(CIAVATTA, 2009) como espécie de prova real para verificação do desenvolvimento 

das habilidades musicais desenvolvidas. 

 O último trabalho a ser exposto neste capítulo aborda a percussão corporal 

como proposta de sensibilização de atores de teatro e foi desenvolvido pelo arte-

educador paulistano Alexandre Cintra Leite Ruger (2007). Diferentemente dos 

autores citados anteriormente, que trabalharam diretamente com o movimento em 

prol da aquisição de habilidades musicais, ou no sentido de educação do movimento 

corporal, Ruger propõe o trabalho amparado no fazer musical a partir dos sons do 

corpo, explorando seus timbres e possibilidades sonoras. Este desenvolvimento dos 

sons do corpo tem por principal objetivo sensibilizar musicalmente o ator, de forma 

que ele passe a valorizar mais intensamente as sensações, reconhecendo alguns 

mecanismos internos desprezados e adquira uma “consciência corporal mais lúdica, 

mais prazerosa” (RUGER, 2007, p. 43).  

 Esta proposta de sensibilização musical de atores, teve como base o método 

de trabalho com percussão corporal utilizado e sistematizado pelo grupo paulistano 

Barbatuques. Em seu estudo, o autor reflete à luz de teóricos de variadas áreas da 

arte, como Emile Jacques-Dalcroze (1865-1950), Carl Orff (1895-1982), Edgar 

Willems (1890-1978), Murray Schafer (1933-), na área da educação musical; utiliza 

alguns preceitos da psicomotricidade propostos por Pederiva (2005) e a Eutonia de 

Alexander (1979); dialoga com teóricos das artes dramáticas, como Konstantin 

Stanislavski (1891-1928) e Jerzy Grotowski (1933-1999), e da dança, como Rudolf 

Von Laban (1879–1958). O pensamento de Ruger articula então estas diversas 
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linguagens e pontos de vistas, que convergem para temas recorrentes em sua 

pesquisa: musicalidade e criatividade.  

 Ruger inicia suas considerações de forma semelhante ao que se refere este 

capítulo, realizando uma revisão do papel do corpo na educação e no fazer artístico, 

partindo do pensamento racionalista cartesiano, até chegar às considerações 

contemporâneas acerca da importância de se considerar a amplitude de cada 

indivíduo nos processos educativos diversos. 

 

Os argumentos expostos por esses pesquisadores revelam as 
interrelações existentes entre o corpo e a mente e a maneira como as 
emoções se manifestam nesse binômio. Essa integração justifica a 
utilização do corpo nos processos de ensino/aprendizagem artístico-
musical sob as mais diversas modalidades. A tomada de consciência 
dessa integração por parte do docente pode auxiliar muito o trabalho 
pedagógico, tendo em vista que ela permite utilizar o corpo no ensino 
de forma mais responsável; exige do professor o respeito ao limite 
corporal do aluno, à sua faixa etária e ao tempo individual e coletivo 
destinado à obtenção de melhor controle motor; traz para a prática 
docente e o fazer artístico um embasamento teórico, conferindo à 
docência musical um sentido epistemológico mais intenso que 
legitima o movimento histórico que se fez presente a partir do século 
XVIII, apontado no item I deste capítulo. (RUGER, 2007, p.38) 

 
 Outro fator a ser considerado no pensamento de Ruger é a atenção dada ao 

desenvolvimento da expressividade, a partir da aplicação da proposta de trabalho 

realizada pelo grupo Barbatuques no desenvolvimento da música corporal, junto à 

sua pesquisa-ação. Segundo o autor, a forma como os jogos e as dinâmicas são 

abordados pelo grupo paulistano proporciona uma situação “pedagógica propícia” 

para o desenvolvimento da sensibilidade dos alunos de artes cênicas (RUGER, 

2007). O interessante a se considerar é que a preocupação do autor acerca do 

desenvolvimento da criatividade e da expressividade, a partir da exploração de 

timbres do corpo nas atividades de composição, converge com as reflexões de 

Bündchen (2005), que problematiza o fazer musical criativo junto a coralistas. 

Apesar de, neste caso, os dois educadores não possuírem um diálogo teórico direto, 

possuem em comum muitas referências de pensadores da dança e da música como 

Laban, Bertazzo e Dalcroze, sendo interessante considerar que a reflexão do 

desenvolvimento da música corporal junto a processos de ensino e aprendizagem 

da arte e da música tem se mostrado latente a partir desta primeira década do 

século XXI.  

 



47 
 

3 BARBATUQUES: A PEDAGOGIA DA MÚSICA CORPORAL 

 

 Apresentarei neste capítulo, a proposta de desenvolvimento pedagógico da 

música corporal abordada pelo grupo Barbatuques. Conforme relatado no início 

deste trabalho, a forma dinâmica, inclusiva e criativa como a música corporal é 

exposta pelo grupo no processo de ensino e aprendizagem, foi o que provocou em 

mim uma nova visão do fazer musical e a vontade de me aprofundar no tema da 

música corporal para o desenvolvimento da criatividade. 

 Antes de elucidar o que vem a ser a Pedagogia Barbatuques, faz-se 

necessário trazer um breve histórico acerca de como esta forma de desenvolver a 

música através do corpo tomou forma. O formato de educação musical que será 

esmiuçado neste capítulo, iniciou-se de uma simples brincadeira de infância de fazer 

sons com o corpo, gerou um conjunto musical premiado e reconhecido no Brasil e 

no mundo, constituiu a criação de um grande núcleo pedagógico de estudos e vem 

sendo difundida no país todo através de oficinas, workshops e grupos de estudos. 

 

 

3.1 O GRUPO BARBATUQUES 

 

 Como foi referida anteriormente, esta modalidade de vivência da música 

passou a ser praticada pelo músico e arte educador Fernando Barboza – o “Barba” – 

desde criança, quando pesquisava sons produzidos pelos mais diversos objetos e, 

posteriormente, pelo corpo (BARBOZA, 2005). A partir de 1995, começou a ministrar 

oficinas no “AUÊ Núcleo de Ensino Musical”, escola de música que mantinha em 

parceria com André Hosoi, um dos integrantes do grupo (NUNES, 2003) e, em 1996, 

formou com colegas e colaboradores o grupo performático de música corporal 

Barbatuques. 

 

Descobri, ainda na adolescência, que o corpo era um brinquedo 
sonoro. Quando andava a pé, me entregava a devaneios musicais, 
imaginando melodias e cadenciando os passos no ritmo. Em algum 
tempo eu já tinha repertório pra ensinar e com a participação de 
amigos este corpo sonoro foi virando corpo docente. O apelido que 
ganhei também deu nome ao grupo, formado por quem me 
acompanhava nesta pesquisa e no desejo de apresentar esse 
trabalho em palco. (BARBOZA, 2010) 
 

 O grupo formado por Fernando “Barba” e seus companheiros possuía uma 
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sonoridade peculiar, ao reunir músicos com diferentes influências musicais e 

apresentar o corpo como o principal instrumento musical utilizado em suas músicas. 

“Diferentemente de outros grupos que usam a percussão corporal como recurso 

sonoro extra, o Barbatuques faz dessa linguagem o centro gravitacional de sua 

música” (GRANJA, 2006, p. 118).  

 

 
Figura 1 Grupo Barbatuques 

 
 As apresentações do grupo envolvem a interpretação de composições 

próprias e adaptações de músicas e ritmos do folclore brasileiro, a partir da 

exploração de diversas sonoridades corporais e momentos de interação com o 

público. O grupo já realizou apresentações no mundo todo e possui dois CDs e um 

DVD lançados: "O Corpo do Som" (2002), "O Seguinte é Esse" (2005) e "DVD Corpo 

do Som AO VIVO" (2007). No ano de 2006, foi contemplado com o prêmio TIM de 

música de Melhor Grupo de MPB e, atualmente, intercala shows e oficinas no Brasil 

e em diversos países, tendo participado de eventos apresentando-se e ministrando 

oficinas nas três edições realizadas do Festival Internacional de Música Corporal 

(BARBATUQUES, 2010). 

 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DA PEDAGOGIA DA MÚSICA CORPORAL  

 

 A partir da formação do Barbatuques, as propostas das oficinas de percussão 

corporal foram se aprofundando e se desenvolvendo. As oficinas começaram a 

envolver, além da pesquisa de timbres do corpo, a montagem de ritmos e passaram 

a ser levadas para outros ambientes, como empresas, no setor de recursos 

humanos, ONGs e junto a crianças. 
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As crianças já estão naturalmente descobrindo sons e movimentos, 
este trabalho reforça o desenvolvimento motor e intelectual delas, 
além de introduzir elementos musicais. (BARBOZA, 2005) 
 

 Além do desenvolvimento de ritmos com a percussão corporal, houve a 

criação de jogos musicais, exercícios de coordenação motora e dinâmicas de 

improvisação. Boa parte destas propostas foi criada a partir do trabalho conjunto dos 

integrantes do grupo e de colaboradores envolvidos neste processo de pesquisa. 

Cada um passou a colaborar a partir da sua área de conhecimento específico: canto, 

dança, conhecimento rítmico, conhecimento da cultura popular, formando deste 

modo um núcleo pedagógico, “um grupo de multiplicadores” (CESAR apud NUNES, 

2003). A partir daí surgiram tanto as composições, apresentadas no palco, quanto as 

propostas adotadas no âmbito educativo pelo grupo. 

Por volta da segunda metade da década de noventa, Fernando Barboza 

conhece Stênio Mendes (ver questão 2 do ANEXO C), arte educador, compositor e 

craviolista, que desde a década de setenta articulava ao seu trabalho de criação a 

pesquisa de sonoridades vocais diversas. Stênio, junto com o percussionista Djalma 

Corrêa, foi um dos fomentadores de uma modalidade musical de criação livre 

denominada “Música Espontânea”9. Um marco na sua pesquisa tímbrica vocal foi a 

influência direta do trabalho do alemão Theophil Maier, ator, cineasta, integrante do 

grupo performático Trio ExVOCO e intérprete contemporâneo de John Cage. Stênio 

teve seus primeiros contatos com Maier durante um curso de recursos vocais e 

canto que o alemão ministrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

UFRGS, durante o I Seminário Internacional de Música em Porto Alegre, no ano de 

mil novecentos e oitenta e três.  

 

Em cada efeito, por simples que seja, existe um aspecto vertical, que 
é a profundidade com a qual você desenvolve aquele pequeno efeito. 
Eu trabalhava mais com a diversidade de efeitos de boca, então tinha 
uma multiplicidade. E o “Barba” trouxe efeitos com uma profundidade, 
uma sofisticação rítmica que eu falei “é isso que eu estou 
precisando”. Então a gente se ligou e compactuamos deste projeto de 
fundir estes dois elementos: a diversidade sonora do corpo junto com 
a capacidade rítmica, a capacidade de harmonização. (MENDES, 
2005)  
 

                                            
9 O termo “Música Espontânea” não possui um registro acadêmico que o conceitue. O professor 
Stênio Mendes se refere a este termo em suas oficinas, como a atividade de criação performática a 
partir da busca de novos timbres e novas estéticas 



 

 Stênio teve papel fundamental na elaboração de inúmeros jogos em música 

corporal e na orientação artística do 

conhecimentos junto com o grupo de Fernando Barbo

um dos grupos de estudos do Núcleo Barbatuques, continuando a sua pesquisa em 

música corporal, ministrando oficinas e estudando o que chama de 

Instintiva”10. 

 

 

 É interessante refletir que o mapeamento rítmico a partir da percussão 

corporal se deu, entre outros fatores, através da observação 

dança e da cultura popular de onde cada ritmo é praticado. Fernando Barbo

percebeu que em muitos lugares há a prática de percutir, ou buscar sons do corpo 

durante estas danças (BARBO

 

 A importância de se articular a educação musical à “musica da rua”,

cotidiano das pessoas é um tema de destacada relevância na

construção deste método de trabalho com a música

apoia-se, entre outros fatores, justamente

brasileiro e se sedimentou

articulando a prática à forma de viver a música. Inúmeros pensadores 

contemporâneos ratificam a importância deste ol

manifestações musicais informais

                                        
10 De acordo com o professor Stênio Mendes, o termo “Musicalidade Instintiva” nasceu de sua tese de 
que o homem nasce com uma musicalidade inata, instintiva. Segundo Stênio, no desenvolvimento da 
razão o homem “é adestrado, educado, se ad
na repressão de impulsos instintivos. E através da Arte, acredita
nossa natureza mais instintiva, afetiva, no exercício e aprofundamento da nossa sensibilidade...” 
(Stênio Mendes em entrevista para a realização deste trabalho, vide
11 Fazer musical informal: t
cotidianas e nas culturas populares” (WILLE, 2005, 

Stênio teve papel fundamental na elaboração de inúmeros jogos em música 

corporal e na orientação artística do Barbatuques, a partir da troca de 

conhecimentos junto com o grupo de Fernando Barboza. Atualmente 

um dos grupos de estudos do Núcleo Barbatuques, continuando a sua pesquisa em 

música corporal, ministrando oficinas e estudando o que chama de 

 

É interessante refletir que o mapeamento rítmico a partir da percussão 

corporal se deu, entre outros fatores, através da observação de 

dança e da cultura popular de onde cada ritmo é praticado. Fernando Barbo

percebeu que em muitos lugares há a prática de percutir, ou buscar sons do corpo 

nças (BARBOZA, 2009).  

A música corporal sempre esteve presente no mundo e talvez seja a 
forma mais antiga de se fazer música, a forma mais primitiva, 
procurando sons na voz, no corpo... esta 
música e trazer estes valores está junto com agregar, dialogar com 
estas culturas e fazer uma música livre, uma música mundial, através 
de todas as línguas, todos os sotaques, todos os lugares fazendo 
música e celebrando a vida. (BARBOZA, 2005)
 

A importância de se articular a educação musical à “musica da rua”,

cotidiano das pessoas é um tema de destacada relevância na

construção deste método de trabalho com a música praticada a partir do corpo 

ros fatores, justamente nesta observação cotidiana do popular 

brasileiro e se sedimentou através de um aprendizado musical que se desenrola 

prática à forma de viver a música. Inúmeros pensadores 

ratificam a importância deste olhar do educador para 

musicais informais11, ressaltando a necessidade de “considerar que o

                                            
De acordo com o professor Stênio Mendes, o termo “Musicalidade Instintiva” nasceu de sua tese de 

que o homem nasce com uma musicalidade inata, instintiva. Segundo Stênio, no desenvolvimento da 
razão o homem “é adestrado, educado, se adapta para o convívio social, que em parte está baseado 
na repressão de impulsos instintivos. E através da Arte, acredita-se, podemos nos 
nossa natureza mais instintiva, afetiva, no exercício e aprofundamento da nossa sensibilidade...” 

ênio Mendes em entrevista para a realização deste trabalho, vide questão 1 do
Fazer musical informal: termo utilizado quando “o ensino da música acontece nas situações 

otidianas e nas culturas populares” (WILLE, 2005, p. 38). 
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Stênio teve papel fundamental na elaboração de inúmeros jogos em música 

, a partir da troca de 

tualmente trabalha junto a 

um dos grupos de estudos do Núcleo Barbatuques, continuando a sua pesquisa em 

música corporal, ministrando oficinas e estudando o que chama de “Musicalidade 

É interessante refletir que o mapeamento rítmico a partir da percussão 

de características da 

dança e da cultura popular de onde cada ritmo é praticado. Fernando Barboza 

percebeu que em muitos lugares há a prática de percutir, ou buscar sons do corpo 

música corporal sempre esteve presente no mundo e talvez seja a 
forma mais antiga de se fazer música, a forma mais primitiva, 

 possibilidade de fazer 
música e trazer estes valores está junto com agregar, dialogar com 
estas culturas e fazer uma música livre, uma música mundial, através 
de todas as línguas, todos os sotaques, todos os lugares fazendo 

A, 2005) 

A importância de se articular a educação musical à “musica da rua”, do 

cotidiano das pessoas é um tema de destacada relevância na atualidade e a 

praticada a partir do corpo 

nesta observação cotidiana do popular 

através de um aprendizado musical que se desenrola 

prática à forma de viver a música. Inúmeros pensadores 

har do educador para 

, ressaltando a necessidade de “considerar que o 

De acordo com o professor Stênio Mendes, o termo “Musicalidade Instintiva” nasceu de sua tese de 
que o homem nasce com uma musicalidade inata, instintiva. Segundo Stênio, no desenvolvimento da 

apta para o convívio social, que em parte está baseado 
se, podemos nos “reconectar com a 

nossa natureza mais instintiva, afetiva, no exercício e aprofundamento da nossa sensibilidade...” 
questão 1 do ANEXO C) 

o ensino da música acontece nas situações 
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fazer musical das diversas culturas, tempos e sociedades, traz tacitamente o ensino 

e aprendizagem desse fazer musical” (Arroyo, 2000, p. 78 apud WILLE, 2005, p. 39).  

 Como a abordagem da pedagogia “barbatuqueana” está sensivelmente 

sedimentada na prática, pouca coisa ainda se tem escrita que reflita sobre o 

processo de ensino e aprendizagem da música corporal proposto por estes arte 

educadores. Com a falta de reflexões acadêmicas sobre o tema, são poucos 

registros sobre a proposta pedagógica do grupo paulistano, no entanto a escassez 

de registros científicos não invalida esta proposta. O trabalho educacional deste 

grupo apresenta grande importância, pois vem sendo construído ao longo dos anos 

através da prática e da experimentação. Talvez, se houvesse sido elaborada à luz 

de outra metodologia, esta proposta não teria atingido a profundidade que tem nos 

dias de hoje. O embasamento de novas propostas em um pensamento científico não 

é condição essencial para o sucesso de uma teoria de ensino. Talvez, em alguns 

casos, seja mais significativo inspirar o início de um trabalho na observação da 

realidade, como ocorreu com Fernando Barba, onde a brincadeira de “tirar sons com 

o corpo” gerou toda uma proposta de ensino e aprendizagem musical desenvolvida 

atualmente pelo núcleo Barbatuques.  

 

Mas note: o primeiro homem que inventou o alfabeto era analfabeto. 
O primeiro filósofo que começou a filosofar não tinha atrás de si uma 
bibliografia filosófica. Excesso de informações perturba o 
pensamento. “Quem acumula muita informação perde o condão de 
adivinhar: divinare. Os sabiás divinam”, assim dizia Manoel de Barros. 
(É poeta criança. Criança brinca com brinquedos; poeta brinca com 
palavras. Essa afirmação do poeta não é científica. Não foi produzida 
por um método. Ela é mágica. Quebra feitiços. Faz voar idéias 
plantadas.) Freqüentemente os professores de filosofia pensam tanto 
o pensamento de outros que acabam por não ter pensamentos 
próprios. (ALVES, 2000, p. 93) 

   

 Ao passo que não se devem desqualificar propostas em educação musical 

emergidas da prática e do cotidiano, o mesmo não deve acontecer com as propostas 

amparadas no pensamento de teóricos da educação. Esta pesquisa busca a 

articulação entre a pedagogia Barbatuques e o pensamento acadêmico, com o 

objetivo de registrar e refletir academicamente questões referentes às práticas 

pedagógicas adotadas pelo grupo paulistano. Questões envolvendo a música 

corporal e o seu ensino são atuais e vêm ganhando cada vez mais espaço nos 

ambientes acadêmicos. Atualmente, o arte educador João Simão, integrante do 

Barbatuques, desenvolve uma pesquisa na área da educação na Universidade de 
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Campinas (UNICAMP), SP, refletindo questões referentes à música corporal aos 

seus processos de ensino e aprendizagem, conforme pode ser lido em entrevista 

realizada com o educador, transcrita no ANEXO A deste trabalho.  

 

 

3.3 A PROPOSTA PEDAGÓGICA DO NÚCLEO BARBATUQUES 

 
 A forma como a educação musical é abordada pelo Barbatuques mostra-se 

uma proposta integradora, recebendo influências de inúmeras linguagens artísticas, 

como a música, a dança e as artes dramáticas. Seus jogos e exercícios de criação 

propõem momentos de dinamismo e proporcionam o acesso à linguagem musical a 

todas as pessoas, com ou sem experiência prévia em música (GRANJA, 2006). 

 A descoberta do corpo enquanto instrumento musical, neste caso, “envolve a 

ideia dos corpos humanos serem ferramentas criativas e/ou instrumentos “vivos”, 

sensíveis e expressivos, capazes de manifestar relação mútua entre mundo interior 

e exterior” (RUGER, 2005, P. 80). 

 Os exercícios privilegiam amplamente momentos de criação musical e 

conduzem seus participantes a uma colaboração mútua para se chegar a uma 

harmonia sonora, onde “para se fazer música é preciso ouvir o outro, ouvir a si 

próprio exercitando o diálogo, a cooperação e a tolerância” (GRANJA, 2006, p. 117). 

Os jogos, em sua maioria, são realizados em roda e sempre em associação com 

movimentos corporais, o que confere a estas práticas um caráter tribal, ritualístico, 

proporcionando uma série de benefícios extra-musicais: redescoberta do próprio 

corpo, bem-estar físico e mental e aumento da autoestima. 

 
Figura 2: Oficina com os integrantes do grupo Barbatuques. 
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 As oficinas do grupo envolvem momentos muito característicos e seguem 

uma linha lógica de atividades, que vem a ser: 1) Aquecimento e preparação vocal 

(aquecimento de articulações, alongamento muscular e exercícios de respiração); 2) 

Jogos musicais de concentração; 3) Pesquisa de sons corporais (exploração dos 

diversos timbres do corpo); 4) Montagem de ritmos (combinação de sons e 

movimentos para a montagem de ritmos; 5) Coordenação motora (exercícios de 

independência entre membros do corpo, fazendo ritmos diferentes e simultâneos); 6) 

Dinâmicas de improvisação (atividades de criação livres e dirigidas).  

 Junto com a sistematização destes diversos jogos e dinâmicas, o núcleo 

Barbatuques, junto com o professor Stênio Mendes, vem trabalhando na 

organização de um sistema de sinais gestuais (ANEXO B), utilizados para a 

regência dos grupos durante o processo de ensino e a prática da música corporal: 

exploração de timbres melódicos e percussivos, indicação dos jogos a serem 

realizados e indicação das ações musicais/corporais a serem tomadas. Há também 

o trabalho de elaboração de uma grafia musical alternativa, utilizada para 

representar os mais diversos sons realizados com o corpo, como estalos de língua, 

vácuos vocais, tipos de palmas e batidas de pés. Como os gestos de regência e a 

grafia musical da música tradicional se mostram insuficientes para a execução e o 

registro da variada gama de sons, nuances e atividades propostos pela pedagogia 

Barbatuques, houve a necessidade do desenvolvimento destas formas alternativas 

de registro e condução.  

 A dinâmica de trabalho da pedagogia Barbatuques mostra-se extremamente 

inclusiva, aberta e integradora de vários códigos e linguagens. Coloca diversas 

potências de cada indivíduo agindo de forma conjunta e interdependente, colocando 

os sujeitos em contato com a música de uma forma muito específica. 

Compreendendo a música como um fenômeno corporal (RODRIGUES, 2009), 

desenvolvê-la através do gesto, do corpo e do movimento com amparo na proposta 

pedagógica deste grupo, mostra-se como algo sem precedentes no que diz respeito 

à educação musical. A partir destas considerações, penso que seja importante a 

observação deste formato de ensino musical por parte dos educadores musicais 

contemporâneos. 
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3.4 BATUKATU – NÚCLEO DE ESTUDOS E VIVÊNCIA EM MÚSI CA CORPORAL, 

RS12 

 
 A primeira vez que pude assistir a uma apresentação do Barbatuques ao vivo 

foi no início de 2010. Fiquei bastante impressionado com a energia, a beleza dos 

arranjos e a presença cênica do grupo, que se apresentou no teatro da reitoria da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante a série “Percussionistas” do 

projeto “Unimúsica 2010”. Como foi relatado na introdução deste trabalho, a partir 

desta apresentação tornei-me admirador do grupo e, para a minha felicidade, tive a 

oportunidade de participar de uma oficina ministrada por Fernando “Barba” em 

setembro de 2010. A oficina ocorreu em dois dias, no palco do anfiteatro da Escola 

Técnica Estadual Parobé, em Porto Alegre. O primeiro dia era destinado a pessoas 

iniciantes na prática da música corporal, o segundo dia foi reservado aos “iniciados”, 

pessoas que já tivessem intimidade com a música feita a partir dos sons do corpo. 

 

 
Figura 3: Primeiros integrantes do Núcleo Batukatu, no palco da escola Parobé. 

  

Nestes dois dias de contato com “Barba”, fui arrebatado de vez por esta forma 

de vivenciar a música e, a partir daí, minha vida artística mudou. Estas duas oficinas 

me proporcionaram um aprendizado enorme, ainda mais quando me dei conta que a 

música foi muito mais fluente no dia reservado aos iniciantes do que no dia 

reservado a músicos mais experientes. Depois da realização destas oficinas, em 

conjunto com outros arte educadores, participei da criação do primeiro núcleo 

gaúcho de estudos e vivência em música corporal, o recém-batizado Batukatu.  

                                            
12 Site do grupo: www.batukatu.com.br . 
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 O Batukatu viria a seguir o exemplo do Barbatuques, o de promover uma rede 

de troca entre apaixonados pela música corporal, visando à construção e à 

multiplicação do conhecimento. Entre muitas discussões acerca dos objetivos e das 

metas para o novo grupo, eu e a preparadora vocal Elinka Matusiak embarcamos 

para São Paulo para participar de oficinas no III Festival Internacional de Música 

Corporal, realizado pela primeira vez no Brasil e promovido pelo Núcleo 

Barbatuques em conjunto com o seu idealizador, o músico norte-americano Keith 

Terry13.  

 No festival, que tinha o slogan “música que você vê, dança que você ouve”, 

tive a oportunidade de me familiarizar com as mais variadas vertentes da música 

corporal. Participei de oficinas com artistas do mundo todo e retornei a Porto Alegre 

decidido a multiplicar o conhecimento adquirido, primeiramente, junto aos 

integrantes do Batukatu e, posteriormente, a quem mais se interessasse. 

 

 
Figura 4: I Encontro Vivência com  o professor Stênio Mendes em Julho de 2011 

 

 No ano de 2011, nosso grupo de pesquisa tomou corpo e começamos a 

promover encontros para a prática e a vivência da música corporal, utilizando como 

base os jogos, as dinâmicas e as atividades do Núcleo Barbatuques e 

acrescentando novas atividades desenvolvidas em nosso curto trabalho de 

pesquisa. Atualmente o núcleo gaúcho de música corporal possui, entre os 

                                            
13 Keith Terry: músico norte-americano, pesquisador da música corporal e integrante do Slammin All-
Body Band (EUA), sexteto de Oakland, Califórnia, que apresenta a união entre canto, beatbox e a 
percussão corporal, com raízes no jazz, funk R&B e world music . fonte: 
http://www.br.internationalbodymusicfestival.com/2010/?p=135 
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integrantes do grupo de estudo e os seus colaboradores, cerca de cem pessoas 

envolvidas no trabalho de pesquisa e fomentação da música a partir do corpo no 

Estado do Rio Grande do Sul. O grupo está em amplo crescimento e tem 

conseguido algumas vitórias, como a vinda do professor Stênio Mendes em julho de 

2011 para uma troca de experiências e a oficina com o percussionista e arte 

educador paulista Ari Colares em agosto do mesmo ano. 

 Entre os integrantes do núcleo, figuram educadores musicais, atores, 

dançarinos, professores de educação física, professores de outras áreas, arte-

terapeutas, músicos, entre outros. Estamos, sempre que possível, em contato com 

integrantes do Barbatuques, trocando informações e pedindo o seu auxílio. Neste 

momento, o Batukatu realiza um trabalho especial de mapeamento e execução 

corporal de ritmos advindos do Rio Grande do Sul e de países vizinhos, como a 

Argentina e o Uruguai. 

 A prática da música corporal e o seu ensino vêm crescendo em todo o Brasil, 

sendo que fora do eixo do centro do país já é possível encontrar grupos de estudo e 

prática desta forma de expressão, como o Instituto Batucar14, que há dez anos 

trabalha a música corporal junto a jovens de baixa renda do Distrito Federal, em 

parceria com a iniciativa privada. 

 A ação pesquisa de tema “O desenvolvimento de competências musicais a 

partir de práticas corporais e criativas no fazer musical em grupo” foi desenvolvida 

no local dos ensaios do Batukatu, com o apoio dos integrantes do núcleo gaúcho de 

pesquisa e vivência em música corporal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Maiores informações em http://www.institutobatucar.org.br/. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 Nesta etapa do texto, é chegado o momento de elucidar ao leitor a forma 

como foi elaborada a parte prática deste trabalho. Após a exposição, na introdução, 

dos motivos que me levaram a refletir sobre a música a partir do corpo nos 

processos de ensino e aprendizagem, passando por capítulos que refletiram o ser 

humano como um ser musical, o papel do corpo no seu desenvolvimento, a 

exposição dos fundamentos de uma pedagogia voltada para a música corporal e o 

trabalho de pesquisa desenvolvido por este pesquisador no núcleo BatuKatu, serão 

abordados, neste capítulo, os aspectos metodológicos que conduziram esta 

pesquisa. 

 A partir de muita reflexão sobre o tema e de várias conversas com minha 

professora orientadora, decidimos que o melhor modelo de pesquisa a ser adotado 

seria o qualitativo. A decisão por uma investigação de caráter qualitativo se deu em 

função do perfil que esta tomou a partir da delimitação de seu tema, hipótese, 

problema e objetivos. Também parti da premissa que quantificar em dados e 

números questões tão subjetivas, como musicalidade, habilidades musicais e 

criatividade, tanto poderiam trazer à tona dados subvertidos quanto 

demasiadamente simplificados. A escolha de uma abordagem de caráter qualitativo 

também aconteceu em função, entre outros fatores, do seu caráter de 

“transversalidade” (ESTEBAN, 2010) e de sua inclinação para a utilização de 

diferentes “estratégias de coleta de dados” (ESTEBAN, 2010), tendo em vista o 

dinamismo do tema desenvolvido neste trabalho. Outro fator de peso para a escolha 

da metodologia foi a sua vocação para valorizar o processo reflexivo no qual os 

sujeitos a serem investigados são imersos, em detrimento dos resultados ou 

produtos (BIKLEN; BOGDAN, 1994). 

 

 

4.1 A PESQUISA AÇÃO - UMA TRAJETÓRIA 

 
 Dentre as mais variadas vertentes do campo da investigação qualitativa em 

educação, a metodologia escolhida foi a da Pesquisa Ação. Nesta modalidade de 

pesquisa, o investigador tem a possibilidade de imergir no ambiente a ser estudado, 

envolvendo-se ativamente “com a causa da investigação” (BIKLEN; BOGDAN, 
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1994), proporcionando ao grupo instrumentos para desvendar as distorções na 

condução de atividades envolvendo o corpo. “Com este objetivo, conduz o grupo 

para a identificação de contradições entre a teoria e a prática que podem ser 

limitadoras da mudança educacional” (ESTEBAN, 2010, p. 169). A partir de um 

estudo de alguns autores na área da pesquisa em educação, acabei por elucidar 

minha visão da pesquisa ação à luz do pensamento de Elliot (1993). 

 

Pode-se definir a pesquisa-ação como o “estudo de uma situação 
social para tratar de melhorar a ação que nela ocorre. Seu objetivo 
consiste em proporcionar elementos que sirvam para facilitar o 
julgamento prático em situações concretas, e a validade das teorias e 
hipóteses que gera não depende tanto de provas científicas de 
verdade, mas de sua utilidade para ajudar as pessoas a atuar de 
modo inteligente e acertado. Na pesquisa-ação, as teorias não são 
validadas de forma independente para serem aplicadas depois da 
prática, mas por meio da prática”. (ELLIOT apud ESTEBAN, 2010, 
p.169) 
 

 Em função da delimitação das problemáticas envolvendo a pesquisa que aqui 

está sendo exposta, encontrei na pesquisa-ação a possibilidade de responder boa 

parte de meus questionamentos em função de algumas de suas particularidades, 

como a busca da melhoria de uma realidade a partir da prática educativa e o fato de 

envolver uma sistemática na ação. Outro fator a ser considerado para a escolha 

desta metodologia foi a importância dada à colaboração das pessoas envolvidas na 

pesquisa para a solução da problemática a ser desvendada, colaboração esta que 

para mim seria fundamental no desenvolvimento da investigação. Por fim, houve a 

necessidade de buscar uma abordagem que, em sua constituição, me possibilitasse 

refletir os meus valores (BIKLEN; BOGDAN, 1994) enquanto educador e me 

permitisse assumir um determinado ponto de vista, junto aos atores da pesquisa. 

 

 

 4.1.1 A ação pesquisa e o olhar do educador 

 
 A partir de um maior aprofundamento nas questões referentes à temática da 

pesquisa qualitativa em educação, mais precisamente sobre a pesquisa-ação, 

identifiquei que esta possuía inúmeros desdobramentos, cada qual destinado a um 

objetivo muito específico. Percebi que os questionamentos propostos nas questões 

de pesquisa passavam por uma ação indutiva de minha parte, presente no objetivo 

geral da pesquisa, quando este prevê o estudo do desenvolvimento de habilidades 
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musicais e a tomada de consciência da criatividade/musicalidade através da 

condução de atividades musicais envolvendo o corpo (vide 3.3.1, Objetivo Geral, 

p.14).  

 Entre tantas vertentes da metodologia de pesquisa-ação, eu deveria buscar 

uma que fundamentasse esta intervenção constante por parte do pesquisador junto 

aos sujeitos de pesquisa, com a finalidade de atingir os objetivos propostos. 

Encontrei então na “Ação-Pesquisa” a proposta adequada para o trabalho que viria a 

ser realizado, justamente pelo seu caráter cooperativo, que coloca pesquisador e 

atores da pesquisa em uma situação de construção de uma nova perspectiva 

(BARBIER, 2007). A ação pesquisa se utiliza de um tripé metodológico como base 

de sua prática investigativa, que articula ação/diálogo/reflexão, entre investigador e 

sujeitos de pesquisa, numa investigação dialógica e democrática.  

 

Esse tipo [ação pesquisa] representa pesquisas utilizadas e 
concebidas como meio de favorecer mudanças intencionais decididas 
pelo pesquisador. O pesquisador intervém de modo quase militante 
no processo, em função de uma mudança cujos fins ele define como 
a estratégia. Mas a mudança visada não é imposta de fora pelos 
pesquisadores. Resulta de uma atividade de pesquisa na qual os 
atores se debruçam sobre eles mesmos. Se o processo é induzido 
pelos pesquisadores, em função de modalidades que eles propõem, a 
pesquisa é efetuada pelos atores em situação e sobre a situação 
destes. A ação aprece prioritária neste tipo de pesquisa, mas as 
conseqüências da ação permitem aos pesquisadores explorá-las com 
fins de pesquisa mais acadêmica. (BARBIER, 2007, p. 43) 
 

Com a delimitação da ação pesquisa como metodologia deste trabalho, o 

próximo passo seria delimitar o público alvo e em qual formato de interação a 

investigação seria conduzida.  

 

 

4.2 CONTEXTOS DA PESQUISA: LOCAL E PARTICIPANTES 

 
 A partir da assunção da temática abordada referente ao desenvolvimento de 

habilidades musicais e o objetivo da conscientização dos atores da pesquisa em 

relação ao seu potencial musical e criativo, decidi realizar a facilitação de vivências 

em música corporal junto a um público que fosse o mais heterogêneo possível. A 

escolha pela pluralidade se deu em função da vontade deste pesquisador em 

verificar como seria a reação de pessoas com diferentes históricos de vida, advindas 
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dos mais diversos meios sociais, com ou sem contato prévio com música, quando 

fossem colocadas juntas em um mesmo contexto de ensino e aprendizagem.  

 Os atores da pesquisa foram escolhidos de forma aleatória, sem que 

houvesse nenhum pré-requisito para a participação na investigação. A vivência 

prévia na área da arte ou da música não seria necessária. As exigências feitas aos 

interessados para a participação na oficina foram as seguintes: 

 

1) Responderem a um questionário inicial (a ser aplicado antes da fase de campo) e 

a um questionário final (a ser aplicado após a fase de campo); 

2) A participação no maior número de encontros quanto fosse possível; 

3) Permitirem que fosse feito um registro em áudio e vídeo dos encontros, com a 

finalidade de coleta de dados; 

 

 Divulguei a pesquisa para o meu grupo de e-mails, dizendo que esta seria 

realizada a partir da minha mediação em oficinas gratuitas de música corporal. 

Alguns amigos e professores me auxiliaram divulgando para seus grupos de 

endereços eletrônicos também. Para a minha surpresa, cerca de cinquenta pessoas 

manifestaram a vontade em participar da pesquisa, relatando o seu interesse na 

área da música corporal. Ao definirmos os dias em que seriam realizados os 

encontros – quintas-feiras –, este número caiu para quinze pessoas, o que para 

mim ainda foi um número muito satisfatório. 

 O interessante a se ressaltar é que, entre os interessados, uma boa parcela 

era das áreas da dança e das artes dramáticas. Muitos dos que não puderam 

participar da pesquisa, em função de incompatibilidade de horários, acabaram 

tornando-se frequentadores das atividades promovidas pelo BatuKatu 

posteriormente. O grupo que veio a participar da investigação ficou bem 

heterogêneo, como será visto a seguir, apesar do grande interesse de pessoas da 

área da arte. No fim das contas, as pessoas envolvidas na investigação, em sua 

maioria, me conheciam dos mais diversos meios: familiar, profissional e acadêmico. 

Permiti também a participação de três integrantes do BatuKatu que se 

interessaram pelo projeto de pesquisa. Desta forma, eles também poderiam me 

auxiliar nas práticas, pois já conheciam as regras de boa parte dos jogos e das 

dinâmicas que seriam propostos.  
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 Seria um desafio para mim enquanto mediador administrar pessoas a 

princípio muito diferentes, tendo como elo a prática musical a partir do corpo. 

Haveria vários obstáculos a serem vencidos: desde a questão da intimidade entre os 

participantes, que a princípio não se conheciam, até questões em relação à 

consciência corporal e musical que cada um destes participantes teria, em um 

ambiente que os incentivaria a se comunicarem por meio da música, de forma que 

todos participassem e saíssem das práticas modificados.  

 Decidi que o local dos encontros seria o mesmo onde o Núcleo BatuKatu 

desenvolve suas atividades de pesquisa: o palco do pavilhão cinco da Escola 

Técnica Estadual Parobé, na cidade de Porto Alegre, RS. O pavilhão cinco constitui-

se num auditório de tamanho muito amplo, com cerca de duzentas cadeiras e que 

nos é cedido pela escola em troca de oficinas de percussão corporal que o BatuKatu 

oferece aos seus alunos. O palco possui um bom tamanho, com cerca vinte e cinco 

metros quadrados, seu piso é de madeira, apropriado para a percussão de pés e 

mãos, e a sua acústica é de boa qualidade. Foi este o local da fase de campo, que 

ocorreu no início do segundo semestre de 2011.  

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 
 A fase de campo foi organizada a partir de quatro encontros de duas horas de 

duração, ocorridos nas quintas feiras à noite, durante os meses de junho e julho de 

2010. Estes encontros consistiriam em quatro oficinas de práticas em música 

corporal, semelhantes às propostas pelo núcleo Barbatuques. Prevendo que alguns 

participantes poderiam faltar em alguma ocasião, elaborei quatro encontros 

independentes entre si no que diz respeito às atividades propostas, que seriam 

expostas de forma recorrente em cada uma das noites. Eu previa também a 

realização de algumas modificações no planejamento das oficinas, pequenos 

“desafios”, que iriam sendo propostos ao longo das vivências, de acordo com o 

desenvolvimento do grupo. A seguir, serão apresentados os questionários, o 

planejamento dos encontros, apresentação e análise dos dados. 
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4.3.1 Questionários  

 
 Tendo em vista que, entre outros instrumentos, os métodos qualitativos de 

investigação baseiam-se na “observação, na entrevista aberta e no recurso a 

documentos” (BIKLEN; BOGDAN, 1994, p. 293), decidi que a coleta de dados desta 

investigação se daria através de questionários iniciais e finais, da minha observação 

do grupo durante as oficinas e posteriormente no registro de vídeo dos encontros, e 

das conversas que ocorreriam sempre ao final de cada noite de vivência, com a 

finalidade de fomentar a socialização de sensações e impressões tidas durante as 

atividades. A conversa ao final das vivências seria um instrumento de coleta muito 

importante, podendo influenciar a mudança do planejamento dos encontros 

seguintes, em função de alguma questão que poderia vir a emergir nestes 

momentos finais.  

 

 

4.3.1.1 O questionário de ingresso 

 
 A utilização de um questionário de ingresso se deu a partir da necessidade de 

se traçar um perfil de cada participante e de se realizar uma sondagem de sua 

relação com a música, seu corpo, a sua autoconfiança em relação ao fazer musical 

e suas expectativas em relação às práticas que estariam por vir. Devo deixar claro 

que fiz questão de não ler os questionários iniciais antes da fase de campo, pois não 

foi pretendido por mim modificar o planejamento em função dos dados levantados 

inicialmente, mas sim ter material o suficiente para fazer uma comparação de cada 

indivíduo em relação a si mesmo ao final das práticas, a partir do cruzamento de 

dados dos questionários de ingresso e finais (a serem respondidos ao final das 

oficinas).  Os questionários de ingresso foram enviados por e-mail e respondidos por 

escrito antes do início dos encontros, um modelo do questionário de ingresso consta 

no ANEXO D.  

 

 

4.3.1.2 O questionário final 

 
 O objetivo da aplicação de um questionário final foi incentivar os atores da 

pesquisa a realizarem uma auto-avaliação em relação à sua evolução durante as 
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oficinas. Também foi proposta neste questionário final a avaliação da interação do 

grupo como um todo e da metodologia de trabalho utilizada. Ao final da fase de 

campo as informações colocadas por cada participante nos dois questionários foram 

comparadas, a fim de se revelar que ganhos as oficinas proporcionaram na vida dos 

sujeitos. Os questionários finais foram enviados por e-mail e respondidos por escrito 

após a fase de campo, um modelo do questionário final consta no ANEXO E. 

 

 

4.3.2 O planejamento dos encontros 

 
 O planejamento das atividades da oficina a serem aplicadas foi basicamente 

embasado nas dinâmicas e jogos desenvolvidos pelo núcleo pedagógico do grupo 

paulistano Barbatuques, junto com seu parceiro, o professor Stênio Mendes. A 

estrutura de cada dia dos encontros foi inspirada neste modelo desenvolvido, a partir 

de uma interpretação minha do que seria o objetivo principal de cada exercício ou 

jogo sonoro.   

 A partir de uma interpretação minha do que seria a proposta de uma oficina 

de música corporal do Barbatuques, cheguei à conclusão de que os encontros 

sempre possuíam uma seqüência linear de jogos e exercícios, com objetivos claros 

e definidos. Para cada momento, havia um leque de atividades que poderiam ser 

propostas e desenvolvidas. Estas atividades mostravam-se completamente 

dinâmicas, no que diz respeito às suas regras e objetivos, que podiam ser 

modificadas de acordo a necessidade ou com alguma nova idéia surgida.  

 Decidi amparar o planejamento dos encontros nos moldes de uma oficina 

Barbatuques, adicionando algumas novas propostas e jogos desenvolvidos por mim 

e por outros arte educadores no BatuKatu. As atividades, desenvolvidas no 

Batukatu, que foram adicionadas às oficinas, consistem em variações de alguns 

jogos realizados pelo Barbatuques, ou até criações originais do núcleo, inspiradas 

em dinâmicas de áreas como biodança, danças circulares, teatro e dança 

contemporânea. 

 Elaborei então as oficinas respeitando sempre quatro momentos distintos, 

com objetivos muito claros, amparado nesta linha condutora de atividades 

identificada anteriormente. Esta seqüência de “climas”, seria respeitada ao longo dos 

quatro encontros da fase de campo. Todos os encontros possuiriam o mesmo 
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objetivo e praticamente a mesma ordem de atividades e jogos, o que não excluiria 

participantes, faltassem a um ou outro encontro. As atividades seriam sempre 

repetidas com alguma dose de novidade, para que houvesse um desafio constante 

no que diz respeito ao aprofundamento das habilidades musicais desenvolvidas em 

cada exercício. Abaixo segue o planejamento padrão destes “climas”. 

 

Primeiro Momento – Aquecimento corporal e exercícios de concentração 

 As propostas básicas são: aquecer o corpo, desenvolver a memorização, o 

reflexo, promover o estado de concentração e prontidão corporal e musical. Para 

que estes objetivos sejam alcançados, são mediados jogos de coordenação motora, 

exercícios de atenção (que trabalhem os sentidos da visão e da audição associados 

a movimentos corporais), atividades de sustentação de um pulso musical comum e 

realização de pequenas células rítmicas. 

 

Segundo momento – Exploração das ferramentas (timbres corporais) 

 Nesta etapa da oficina, é proposta a tomada de consciência de cada sujeito 

para o leque de timbres que possui em seu corpo. São exploradas, de forma 

conjunta, algumas possibilidades sonoras do corpo: 

• Percussão das mãos nas mais diversas partes do corpo: pernas, costas, 

barriga, rosto, boca, peito e estalos de dedos; 

• Exploração de diversos tipos de palmas: palma grave, palma média, palma 

aguda, palma estrela15;   

• Exploração de sons vocais: melódicos, percussivos, guturais, tipos de 

assovios, vácuos vocais; 

 

 

                                            
15 Existem diversas técnicas para a articulação do som das palmas das mãos. A seguir a descrição de 
como se articula cada uma das palmas citadas.  
Palma grave: bate-se uma mão contra a outra perpendicularmente, em formato de concha, de forma 
a se extrair uma sonoridade mais grave e abafada; 
Palma média: se toca da mesma forma que a palma grave, com exceção do formato das mãos, que 
neste tipo de palmas devem estar não mais em formato de concha, mas esticadas, de forma a se 
extrair uma sonoridade menos grave, com um timbre mais intermediário; 
Palma aguda: é a famosa palma utilizada na dança flamenca, onde os dedos de uma mão percutem 
na palma da outra (em posição de concha e em estado de relaxamento), de forma a se reproduzir um 
som mais agudo; 
Palma estrela: As duas mãos percutem-se mutuamente com os dedos estendidos, tonificados e 
abertos, produzindo um som de volume intenso e agudo.  
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Terceiro Momento – Montagem de ritmos, jogos de imitação e improvisos dirigidos 

 Nesta etapa da oficina, após a exploração sonora do corpo, é chegado o 

momento de combinar os timbres corporais na construção de ritmos, a serem 

realizados tanto individualmente quanto em naipes. São propostas atividades que 

visam amparar improvisos, envolvendo a combinação de sons e as primeiras 

oportunidades de improvisação. A proposta é elaborar subsídios musicais e construir 

um “clima” de concentração, uma prontidão corporal e criativa que possibilite a 

abertura do grupo para o momento das improvisações livres, que virá a seguir. 

 

Quarto Momento – Improvisos espontâneos e criações musicais livres 

 Esta é a última etapa de cada encontro, onde as atividades consistem em 

momentos de criação pura, visando o desenvolvimento musical individual, a partir da 

contribuição de cada indivíduo para os sons que estão sendo feitos no âmbito 

coletivo. O objetivo é conduzir o grupo a uma harmonia sonora, desenvolvendo a 

percepção dos sons individuais e dos mosaicos sonoros produzidos pelo grupo 

como um todo. 

 Vale ressaltar que o que pretendi com estes encontros não foi fazer uma 

cópia fiel do trabalho pedagógico desenvolvido pelo grupo Barbatuques, mas sim 

utilizar como base a interpretação que fiz de suas oficinas. Os jogos e exercícios 

propostos, estes sim foram aplicados em boa parte exatamente como são 

apresentados pelos arte educadores do núcleo pedagógico do grupo paulistano.

 Achei conveniente utilizar esta proposta para realizar a pesquisa ação devido 

ao fato de que foi a partir deste conceito de trabalho que fui cativado para a música 

corporal, gerando todos os questionamentos que originaram esta pesquisa. Desta 

forma, achei que seria coerente verificar como seria a reação de outras pessoas ao 

serem submetidas a um trabalho nestes moldes. A seguir, seguem os objetivos das 

oficinas e o planejamento das práticas de cada um dos encontros. Para uma maior 

compreensão de como se desenrola cada atividade, é interessante verificar no 

ANEXO F o glossário de termos e jogos utilizados, ou visualizar no DVD16 entregue 

em anexo ao trabalho o registro em vídeo de cada jogo sendo executado na prática.  

                                            
16 O DVD de apoio possui duas pastas: uma de nome “EXEMPLOS”, onde estão disponíveis vídeos 
com exemplos de jogos e atividades em música corporal, propostas em diversos momentos, como no 
grupo de estudos do núcleo Barbatuques em São Paulo, ou no seminário realizado pelo professor 
Stênio Mendes em julho de 2011, na FEEVALE, RS; A segunda pasta tem nome de “FASE DE 
CAMPO”. Nesta pasta estão disponíveis os registros de alguns jogos e dinâmicas propostas junto aos 
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4.3.2.1 Objetivos dos encontros 

 
Objetivo geral das oficinas 

• Desenvolver um trabalho musical a partir da exploração de sons do corpo, 

conduzindo o grupo a uma tomada de consciência da sua musicalidade; 

 

Objetivos Específicos 

• Instrumentalizar o grupo para a prática da música com diferentes timbres 

corporais; 

• Promover a interação musical entre um grupo heterogêneo, com diferentes 

experiências prévias em música; 

• Incentivar a criação e a expressividade individual; 

• Desenvolver o senso de ritmo, a capacidade de tocar em conjunto, a afinação 

e a cooperação musical na prática de conjunto; 

• Trabalhar ritmos populares executados com percussão corporal; 

• Conduzir cada indivíduo a um ganho de auto-estima em relação à sua 

capacidade de se expressar por meio da música; 

• Desconstruir pré-conceitos em relação ao fazer musical; 

 

 

4.3.2.1.1 Primeiro encontro 

 

Primeiro Momento: Aquecimento corporal e exercícios de concentração (45 min.) 

1. Alongamento do corpo, geral 

a. Andar e parar pela sala: prontidão, parar ao sinal sonoro. Ocupar todo 

o palco. Fixar um ponto e segui-lo. Gingar para ocupar o seu espaço; 

2. Fecha e variações (ver “exemplos” e “fase de campo”, DVD em anexo); 

3. Inversões de Mãos, Pés e Voz: células rítmicas com palmas, pés e voz (ver 

“fase de campo”, DVD em anexo). Realizar inversões e se movimentar pelo 

palco; 

4. Marcação de pulsação coletiva: expressar sons. 

 

                                                                                                                                        
atores desta pesquisa, no período das oficinas. O objetivo do DVD é elucidar o leitor em relação às 
diversas atividades realizadas neste trabalho. 
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Segundo momento: exploração de ferramentas (15 min) 

1. Exploração dos diferentes timbres do corpo. Técnica de timbres (ver vídeo 

“exploração de timbres do corpo”, na pasta “exemplos”, do DVD); 

2. Ecos. 

 

Terceiro momento: Jogos de imitação e improvisos dirigidos (20 minutos) 

1. Imitação: livre ou dentro de um pulso (ver “exemplos”, DVD em anexo); 

2. Refrão e Improviso individual; 

a. Realizar o improviso em duplas. 

 

Quarto momento: Criações livres (30 min.) 

1. Sequência minimal; 

a. Andando pela sala; 

b. Com regência (ver “fase de campo”, DVD em anexo); 

2. Contágio Livre; 

3. Contágio Livre de olhos fechados (ver “fase de campo”, DVD em anexo). 

 

Quinto momento: Bate papo (10 min)  

 

 

4.3.2.1.2 Segundo encontro 

 
Primeiro Momento: Aquecimento corporal e exercícios de concentração (30 min.) 

1. Alongamento; 

a. Andar e parar pela sala: prontidão, parar ao sinal sonoro. Ocupar todo 

o palco. Fixar ponto e segui-lo. Gingar para ocupar o seu espaço; 

2. Fecha e variações; 

3. Inversões de Mãos, Pés e Voz: células rítmicas com palmas, pés e voz. 

Realizar inversões e se movimentar pelo palco. 

 

Segundo momento: exploração de ferramentas (25 min) 

1. Exploração dos diferentes timbres do corpo. Técnica de timbres; 

2. Ritmos populares combinando sons do corpo (ver “fase de campo”, DVD em 

anexo); 
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Terceiro momento: Jogos de imitação e improvisos dirigidos (20 minutos) 

1. Imitação Livre com pulsação regular; 

2. Refrão e Improviso individual; 

a. Realizar o improviso em duplas. 

 

Quarto momento: Criações livres (30 min.) 

1. Sequência Minimal; 

a. Rodando; 

b. Andando pela sala; 

c. Regência; 

2. Contágio Livre; 

3. Carrossel (ver “fase de campo”, DVD em anexo); 

 

Quinto momento: Bate papo (10 min)  

 

4.3.2.1.3 Terceiro encontro 

 
Primeiro Momento: Aquecimento corporal e exercícios de concentração (30 min.) 

1. Alongamento (ver dança circular, “fase de campo”, DVD em anexo); 

2. Fecha e variações: 

a. Tempo e contratempo; 

b. Livre dentro do pulso; 

c. Ritmo proposto; 

 

Segundo momento: exploração de ferramentas (20 min) 

1. Exploração sonora do corpo em quatro níveis (ver “fase de campo”, DVD em 

anexo):  

a. Explorar os timbres, de luzes apagadas, em quatro níveis: 

i. SONS SEM RESISTÊNCIA DO APARELHO FONADOR; 

ii. SONS COM RESISTÊNCIA DO APARELHO FONADOR; 

iii. SONS PERCUSSIVOS; 

iv. SONS MELÓDICOS, COM VOGAIS E PALAVRAS; 

 

Terceiro momento: Jogos de imitação e improvisos dirigidos (20 minutos) 
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1. Refrão e Improviso: ritmo de Funk1 (ver “exemplos”, DVD em anexo): 

a. Funk com palmas e pés, cada um improvisa uma vez; 

b. Passar ritmo do Boi – Canção popular “Onça” (ver “exemplos”) DVD 

em anexo); 

 

Quarto momento: Improvisações livres (30 min.) 

1. Sequência minimal: 

a. Começa e termina sem regência; 

2. Contágio Livre – com regência; 

3. Liga/Desliga (ver “exemplos”, DVD em anexo); 

 

Quinto momento: Bate papo (10 min)  

 

 

4.3.2.1.4 Quarto encontro 

 
Primeiro Momento: Aquecimento corporal e exercícios de concentração (30 min.) 

1. Alongamento;  

2. Dança Circular Tupi (ver “fase de campo”, DVD em anexo); 

3. Fecha e variações: 

a. Tempo e contratempo (ver “flechas contratempo – encontro 4”, “fase de 

campo, DVD em anexo); 

b. Livre dentro do pulso; 

c. Ritmo proposto; 

 

Segundo momento: exploração de ferramentas (30 min) 

1. Exploração Sonora do Corpo em Quatro Níveis:  

a. Explorar os timbres, de luzes apagadas, em 4 níveis: 

i. SONS SEM RESISTÊNCIA DO APARELHO FONADOR; 

ii. SONS COM RESISTÊNCIA DO APARELHO FONADOR;  

iii. SONS PERCUSSIVOS; 

iv. SONS MELÓDICOS, COM VOGAIS E PALAVRAS; 

 

Terceiro momento: Jogos de imitação e improvisos dirigidos (20 minutos) 



70 
 

1. Refrão Improviso em ritmo de Chamamé; 

2. Realização do ritmo Chamamé em dois naipes: 

a. Dois grupos, fazer marcação em 3 tempos contra 2 tempos; 

 

Quarto momento: Criações livres (30 min.) 

1. Sequência minimal;  

a. Começa e termina sem regência 

2. Contágio Livre – com regência; 

3. Contágio Livre de Olhos Fechados; 

 

Quinto momento: Bate papo (10 min)  

 

 

4.4  APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE 

 
 A apresentação dos dados será feita através de três subtítulos: questionários 

iniciais, trazendo o levantamento inicial dos dados obtidos através do primeiro 

questionário e uma análise do perfil do grupo; relatos dos encontros, com o relato 

das impressões de cada encontro realizado; e questionários finais, trazendo o 

levantamento final dos dados obtidos através dos questionários aplicados após o fim 

dos encontros. A análise qualitativa dos questionários finais será feita no último 

capítulo deste trabalho, junto com as considerações finais. 

 

 

4.4.1 Questionários iniciais 

 
 A apresentação dos dados levantados a partir dos questionários iniciais será 

da seguinte forma: em um primeiro momento serão apresentadas em forma de 

gráficos as respostas das questões onde que foi possível fazer um levantamento 

quantitativo dos resultados, em um segundo momento será feita uma análise do 

perfil do grupo, a partir da interpretação das demais questões, bem como algumas 

justificativas. Ao todo, treze participantes responderam aos questionários iniciais. 
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 4.4.1.1 Gráficos das respostas dos questionários iniciais 

5. Profissão: 

 

 

8. Você se considera uma pessoa tímida em sua vida cotidiana? 

 

 

9. Você se considera uma pessoa criativa? 

 

 

10. Considera-se uma pessoa com facilidade para expressar-se musicalmente? 

(cantar, tocar, movimentar-se em relação à música, etc.) 

 

 

11.Você acredita que seria capaz de compor músicas 

 

Artes/Música

36%

Outros

64%

SIM

36%

NÃO

64%

SIM

91%

NÃO

9%

SIM

45%NÃO

55%

SIM

45%NÃO

55%



72 
 

12. Você se considera uma pessoa segura no que diz respeito a fazer música? 

 

 

17. Você acredita que a música seja um meio de expressão acessível a todos, ou 

seja, que é possível ser aprendido e utilizado por todas as pessoas, independente 

de terem ou não facilidade? 

 

 

19. Quais os cuidados que você tem com seu corpo? Você costuma realizar 

atividades físicas (esporte, dança, etc.) regularmente? 

 

 

20. Você possui alguma limitação corporal – dificuldades de movimentos com 

alguma parte do corpo, dor, etc.? 

 

 

 

 

 

 

SIM

36%

NÃO

64%

SIM

82%

NÃO

18%

SIM

64%

NÃO

36%

SIM

82%

NÃO

18%
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21. Você sabe dançar? Tem facilidade em dançar? 

 

 

22. Você acredita que a música seja uma atividade que envolve o corpo como um  

todo, ou que envolve somente órgãos específicos como ouvidos, boca, mãos? 

 

 

23. O que você entende por música corporal? Já havia ouvido falar neste termo 

anteriormente? 

 

 

25. Você acredita que terá facilidade para interagir musicalmente com as pessoas 

nesta oficina de práticas corporais no fazer musical?  

 

 

 

SIM 

55%

NÃO

45%

SIM

100

%

NÃO

0%

SIM

100

%

NÃO

0%

SIM

82%

NÃO

18%
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4.4.1.2 Análise do perfil do grupo a partir dos questionários iniciais17 

 
 Após a leitura dos questionários de ingresso dos atores da pesquisa, o grupo 

formado mostrou-se bem heterogêneo, no que diz respeito ao histórico de vida e à 

sua atuação profissional. Pouco mais de um terço do grupo possuía uma atuação 

formal na área da música ou das artes em geral, porém de uma forma ou de outra, 

todos possuíam a música presente em suas vidas, seja na forma de uma prática 

informal, ou até em áreas afins, como a dança e o teatro. A maioria do grupo não se 

considerava tímida em sua vida cotidiana, assim como boa parte dos entrevistados 

também se consideravam criativos.  

 As respostas dos entrevistados começaram a ficar mais divididas a partir das 

questões que tratavam da desenvoltura de cada um para a expressão musical e 

para a criação, com o grupo bem dividido no que diz respeito a estas temáticas. Nas 

respostas sobre a capacidade de expressão musical emergiram questões 

interessantes, como a levantada por Alice18, acerca de sua dificuldade em se 

expressar por meio da música: 

 

- “Não, nem um pouco. Ritmo é algo extremamente complicado pra mim. Por muito 

tempo, para bater palmas em um show, por exemplo, eu acompanhava pelo olhar 

quando as pessoas estavam batendo palmas, não conseguia saber qual era a batida 

forte, entender o tempo da música. Pra mim é um verdadeiro mistério as pessoas 

que batem palmas ou qualquer instrumento no tempo certo, assim, naturalmente, 

sem precisar parar e escutar a música com muita atenção para fazer isso.” (resposta 

dada por Alice à questão 9) 

 

 É interessante refletir a partir desta consideração feita por Alice em seu 

questionário inicial. Por vezes um professor pode iniciar um processo de ensino e 

aprendizagem com a falsa percepção de que os seus alunos já possuem algumas 

habilidades desenvolvidas. Muitas vezes um planejamento fracassa devido à 

subestimação ou até a superestimação dos grupos com os quais vai se trabalhar. 

                                            
17 As transcrições neste capítulo que estão em itálico e entre aspas representam as respostas 
coletadas a partir dos questionários iniciais. 
18 Tive o cuidado de modificar os nomes originais dos atores desta pesquisa, atribuindo-lhes 
pseudônimos, que serão utilizados ao longo deste trabalho. 
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Neste caso, o simples ato de acompanhar com palmas uma canção era um fator de 

grande dificuldade para Alice. Esta dificuldade deveria ser levada em consideração 

durante as práticas, assim como o fato de que “nada, nenhuma habilidade ou 

compreensão deve ser encarada como natural” por parte dos educadores 

(CIAVATTA, 2009, p.17). 

 No que diz respeito à capacidade de criação musical, pouco menos da 

metade dos atores consideravam-se capazes de criar músicas, apesar de boa parte 

dos entrevistados terem se considerado criativos. Neste caso, foi possível encontrar 

respostas conferindo esta dificuldade a fatores como a “falta de dom”, para tal 

atividade, trazendo à tona a questão do senso comum para dom e talento, discutida 

no capítulo 1 deste trabalho. Interessante refletir sobre estes dados obtidos, pois aí 

se encontra uma dicotomia entre criatividade e criatividade musical. Um dos 

objetivos destas práticas em música corporal seria justamente conduzir o grupo a 

uma associação deste potencial criativo emergido nos questionários iniciais, ao ato 

criativo de se expressar musicalmente, tendo em vista que qualquer pessoa, sem 

exceção, pode aprender e se expressar por meio da música (LOUREIRO, 2004). 

 Quando a temática migrou para a segurança em relação ao fazer musical, 

emergiram dados interessantes: a maioria do grupo considerava-se inseguro em 

relação à música. Esta resposta foi dada inclusive por pessoas que a tinham como 

uma atividade profissional na sua vida, onde a “autocrítica” e o “medo de errar” em 

relação à própria expressão musical foram trazidos como justificativa de forma 

recorrente. Questões envolvendo dom e talento apareceram novamente, na forma 

de uma necessidade para que a expressão musical ocorresse com mais segurança, 

conforme respondeu Zélia, ao justificar de que forma poderia se sentir mais segura e 

confiante para se expressar musicalmente: 

 

Pergunta: Caso a resposta anterior tenha sido NÃO. O que você acha que poderia 

fazer sentir-se mais segura e confiante ao expressar-se musicalmente? 

 

- “Estudando e exercitando eventuais dons no quesito participação de rodas de 

música”. (Zélia) 

 

 Esta resposta, de certa forma me causou alguma surpresa, pois entre todos 

os participantes, Zélia era uma das poucas com formação acadêmica para a área de 
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música, na qual era licenciada. Por mais que sua graduação tivesse ocorrido há um 

tempo considerável, conforme foi esclarecido no questionário de ingresso, poderia 

se pensar que uma pessoa egressa de um curso de licenciatura não tivesse 

dificuldade no que diz respeito a se expressar por meio da música. Isto demonstra 

uma defasagem da própria formação acadêmica, que deveria preparar seus 

profissionais de forma a poderem lidar com naturalidade nas mais diversas situações 

onde a música está presente, conforme ratifica Loureiro, ao refletir sobre o ensino de 

música formal: 

 

O caso dessa escola e a maneira como ela e seus professores lidam 
com a música e as articulações com a produção teórica evidenciaram 
que o ensino de música ainda está impregnado de práticas 
conservadoras, em que predomina o ensinar cantando, um “cantar” 
bem distante da realidade dos alunos e da realidade sociocultural em 
sua totalidade. (LOUREIRO, 2004, p.66) 
 
 

 Nas perguntas que questionavam os participantes acerca de suas 

dificuldades e facilidades em relação à música, houve muitas respostas 

coincidentes. Entre as facilidades para a expressão musical, foram apontadas 

questões como o ato de cantar, a “vontade de se expressar”, o gosto pela dança e a 

“musicalidade”. Os entrevistados que se consideraram confiantes em relação à 

expressão musical citaram a presença da música de forma natural e espontânea em 

suas vidas, como justificativa em boa parte das respostas.  

 Entre as dificuldades, o acompanhamento do ritmo foi muito levantado, assim 

como a “falta de coordenação motora”, o “medo de se expor”, a “falta de jeito” para 

tocar um instrumento e a questão dificuldade no que diz respeito à criação musical. 

Estas dificuldades em relação à prática esboçam em boa parte a falsa concepção 

por parte de muitos, valorizando aspectos técnicos musicais (PEDERIVA; TUNES, 

2009), em detrimento à expressão sensível e criativa, fazendo com que se crie 

resistência em relação à capacidade de se comunicar musicalmente.  

 Sobre as experiências prazerosas em relação à música, muitos relataram 

momentos em que a mesma ocorreu de forma despretensiosa e fluente, repetindo 

as respostas dos que não consideravam que tinham dificuldades em se expressar. 

Entre as respostas várias situações foram lembradas, como assistir a shows 

musicais, rodas de violão e dançar em festas. Este caráter leve e descontraído em 

momentos “musicais”, apontado por parte dos entrevistados, tem muito a nos 



77 
 

informar sobre a sua utilização como justificativa nas respostas dos que se sentiam 

seguros em relação à música. Em um ambiente onde não há cobrança nem pressão, 

é compreensível que os que ali estão se expressando não se sintam intimidados e 

se expressem com mais liberdade, sem pudores. Desta forma, o caráter espontâneo 

como a música é praticada nos mais diversos contextos é fator que gera segurança 

e confiança aos seus praticantes, devendo ser levado em consideração por 

educadores ao refletirem sobre a forma de condução das atividades musicais em 

contextos de ensino e aprendizagem (BUNDCHEN; DI LUCA, 2010). 

 As respostas em relação a momentos em que a música não ocorreu de forma 

prazerosa ficaram polarizadas relatando praticamente duas situações. Uma primeira 

se referia a uma super exposição, quando em momentos de performance musical, 

como no caso de Camila: 

 

Pergunta: Há alguma situação que você tenha vivido que lhe causou 

constrangimento em relação a fazer música? Por quê?  

 

- “Muitos! Algumas vezes errei letras... mas a pior foi no coral da OSPA, no 

REQUIEM de Mozart, o maestro mudou um silêncio (aumentou o tempo) durante os 

ensaios, depois que eu já tinha gravado na memória, e eu cantei durante um 

silêncio, terrível, foi péssimo!” (Camila) 

 

 Uma segunda situação constrangedora muito levantada em relação à música 

foi em contextos de ensino e aprendizagem, quando alguns participantes acabaram 

expostos de maneira inadequada por seus professores: 

 

- “Mas com a questão corporal já vivi... lembro de ouvir minha professora falar para 

outra, na infância, dizendo que eu não tinha jeito, que eu não aprenderia a dançar e 

por isso ficaria fora do grupo da sala. Lembro que foi muito ruim ouvir aquilo. Eu já 

era tímida... Chorei quietinha, mas disse para mim mesma que eu iria aprender. 

“Treinei” e consegui dançar.” (Carol) 

 

- “Sou ambidestra e sou bem descoordenada por isso tenho certa dificuldade para 

aprender a tocar violão. Mas meu último professor de música chegou para mim na 

primeira aula e falou que por eu pegar o violão como canhoto ia ser uma praga, pois 



78 
 

eu ia demorar mais que os outros alunos para aprender. Não foi muito legal ouvir 

isso ainda mais com uma turma bem mais nova que eu.” (Mírian) 

 

 Nota-se nestes casos, a influência negativa por parte de alguns arte 

educadores na vida destes entrevistados, desencorajando-os em relação à 

expressão artística e musical. Os reflexos deste ensino que não contempla o aluno 

em suas especificidades, podem gerar grandes danos na relação destes sujeitos 

com a música, a partir do momento em que se excluem os indivíduos tidos como 

não aptos do processo educativo. A exclusão geradora deste “darwinismo musical”, 

ocorre muitas vezes, como pudemos perceber através das respostas de alguns 

entrevistados, em função de um pré-conceito que infelizmente a escola e alguns 

educadores ajudam a construir.  

 

O problema real não se encontra naqueles presumidamente sem 
talento, mas na criação de um padrão monopolizado de forma de 
expressão musical. A inscrição da atividade musical como produto 
mercantil inverte a sua relação com o homem, enclausurando-a no 
sectarismo da instituição escolar especializada, adestradora de 
supostos talentos fáceis de comercialização. (PEDERIVA; TUNES, 
2009, p. 109) 
 
 

 No tema do cuidado com o corpo e a presença de atividades corporais na 

vida cotidiana das pessoas, boa parte dos entrevistados demonstrou que procurava 

praticar alguma atividade física regular. Em relação a atividades corporais 

envolvendo a música, como a dança, pouco mais da metade relatou saber dançar, 

enquanto o restante demonstrou uma dificuldade grande na questão de se expressar 

por meio da dança e do movimento, como no caso de Edu: 

 

- “Estou treinando para melhorar. Mas oficialmente, não sei dançar e sou muuuuito 

envergonhado para isso. No teatro se me mandarem dançar eu danço, mas na vida 

pessoal “Nem que me paguem”. Festa de dançar NEM PENSAR!!!” (Edu) 

 

As pessoas que tinham a dança como prática em suas vidas, relataram a 

importância desta e o prazer gerado pelo ato de dançar, conforme relatam Zélia e 

Camila: 

 

- “É bastante prazeroso porque distrai, diverte, faz bem ao corpo e à mente.” (ZÉLIA)  
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- “Dança Circular. Ela é muito importante para mim, pois foi com ela que rompi a 

barreira de que eu não conseguia aprender a dançar. Foi com o estímulo e com o 

conhecimento da minha professora que nos colocou a vontade e clareou a 

importância de deixar o corpo entender, responder à sonoridade a qual estávamos 

conectados. Claro que a confiança, o entendimento e o desenvolvimento vieram com 

a prática”. (CAMILA) 

A partir de questões como estas, ficou nítido o prazer em relação à dança, 

manifestado por muitos atores, embora questões referentes à “aptidão” para a dança 

tenham surgido, da mesma forma como foram apresentadas em relação à música.

 Outra questão relevante a ser levantada sobre a relação dos participantes 

com o seu corpo, é que somente dois informaram que não possuíam limitação 

corporal alguma. Limitações de movimentos, problemas de coluna e dores em 

determinadas partes do corpo foram trazidos à tona pelos entrevistados.  

Tanto entre os que possuíam a dança e as atividades físicas presentes em 

suas vidas, quanto entre os que desejavam aumentar os seus cuidados com o 

corpo, o fator do “bem estar” adquirido através das atividades corporais foi muito 

levantado. Percebe-se entre boa parte dos entrevistados a consciência da 

necessidade de um aprofundamento da sua relação e do contato com o seu corpo, 

para que seja desenvolvida uma qualificação em sua saúde física, mas 

principalmente em prol de uma maior saúde mental, auxiliando no desbloqueio de 

tensões e emoções (AZEVEDO, 2008).  

 O grupo foi unânime em dois temas, o primeiro tratava do fato de 

considerarem a música como uma linguagem acessível a todas as pessoas, sem 

exceção. Achei curioso o fato de todos trazerem esta consideração, ao passo que 

muitos não se sentiam capazes ou seguros para se expressarem por meio da 

música. Desconstruir esta dicotomia entre a confiança em relação à música, e a 

concepção da mesma como uma linguagem de livre acesso a todos, seria uma das 

metas dos encontros que estariam por vir, tendo em vista a importância e a 

presença da música na vida das pessoas, independente de serem músicos ou não 

(FIGUEIREDO; SCHIMIDT, 2008).  

 O segundo tema unânime era sobre o conhecimento de todo o grupo sobre o 

que era música corporal. Muitos já tinham ouvido falar sobre música corporal ou 

sobre o grupo Barbatuques. A maioria demonstrou expectativa em relação às 
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práticas que estariam por vir, apesar de não terem demonstrado muita noção do que 

seria proposto nos encontros. Boa parte do grupo também relatou que acreditava 

que não iria ter dificuldade em interagir com as outras pessoas na realização das 

oficinas, embora alguns tenham refletido que seria necessário algum tempo para 

que todo o grupo ficasse à vontade e se conhecesse melhor. 

 O perfil do grupo formado para a pesquisa de campo mostrou-se 

consideravelmente heterogêneo e trouxe à tona questões específicas da vivência 

musical de cada um. O importante a refletir é que apesar de nestas considerações 

ter sido feito um relato geral das informações contidas nos questionários, o mais 

importante seria o quanto estas pessoas sairiam modificadas das oficinas, ao final 

da fase de campo. 

 

 

4.4.2 Relato e análise dos encontros 

 
 A seguir seguirá a descrição do que foi desenvolvido nos encontros, bem 

como o relato detalhado de minhas impressões acerca de cada encontro 

separadamente. Também são transcritas entre aspas e em itálico as considerações 

trazidas pelos participantes das oficinas durante as práticas e as conversas finais. 

 

 

4.4.2.1 Primeiro encontro: dia 16/06/2011 

 

 Hoje ocorreu o primeiro dos quatro encontros que estão programados para a 

fase de campo desta pesquisa.  A turma que estava presente era composta por 

quinze participantes, com diferentes históricos de vida. Nosso encontro teve a 

presença das seguintes pessoas:  

1. Mírian – jornalista; 

2. Fernando – biólogo; 

3. Bárbara – bióloga; 

4. Edu – ator; 

5. Gina – atriz; 

6. Zélia – educadora musical / arte-educadora; 

7. Ane – artista visual / arte-educadora; 
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8. Rafael – estudante; 

9. Aline – estudante; 

10. Elza – musicista;  

11. João – consultor de seguros; 

12. Juliane – arte-educadora; 

13. Alice – produtora cultural; 

14. Carol – educadora física; 

15. Manuel – educador físico 

 

    Todos os participantes me conheciam dos mais diversos meios, desde o meio 

acadêmico, passando pelo meu círculo de amizades, até o profissional. Trabalhar 

com pessoas conhecidas é mais desafiador, pois todos ali tinham certo grau de 

intimidade comigo, embora não se conhecessem entre si. A minha presença foi, 

junto com a música e a proposta da oficina, de certa forma um elo entre todos os 

integrantes do grupo. 

    A primeira metade da oficina era destinada a exercícios de prontidão corporal 

e de atenção, consistindo em exercícios mais técnicos e que exigiam foco e 

concentração do grupo todo. O objetivo principal era fornecer subsídios para os 

exercícios de criação que se seguiriam e trazer cada um para “dentro” da oficina, 

conduzindo os participantes a um estado de disponibilidade corporal e artística. Esta 

disponibilidade que eu buscava com estes exercícios, consistia em fazer com que 

cada um estivesse com seus reflexos corporais, mentais e auditivos aguçados e em 

estado de alerta. Este “clima” provocado nos sentidos, através de jogos diversos, é 

muito proposto em áreas afins, como o teatro e a dança, conforme reflete Azevedo. 

 

O corpo disponível é aquele que permite; que não se isola do fluxo dos 
acontecimentos ao redor de si, que se envolve com o meio ambiente e com 
os estímulos vindos, não só da personagem [músico], mas com o grupo de 
criação. Corpo disponível é aquele capaz das respostas espontâneas e novas 
que somente a ausência de preconceitos e defesas maiores contra o mundo 
podem assegurar. (AZEVEDO, 2008, p. 192) 
 

     Notei que alguns participantes estavam um tanto inseguros com o que seria 

realizado na oficina. Nos primeiros momentos de interação com o grande grupo, 

algumas vezes era normal que certas atividades como a da “Flecha”19 fossem 

levadas um pouco na brincadeira. Percebi alguns risos, que poderiam ser fruto da 
                                            
19 Ver “Flecha e variações”, na pasta “fase de campo”, do DVD em anexo.  
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insegurança de alguns. Nas práticas que exigiam a manutenção de uma pulsação 

coletiva, comecei a me surpreender, pois alguns integrantes que possuíam 

experiência musical prévia demonstraram certa dificuldade em relação a outros 

participantes, que não tinham a música tão presente em suas vidas. O interessante 

a observar é que os participantes que tinham um estudo corporal prévio, por meio da 

dança, da educação física, etc., obtiveram um desempenho satisfatório nesta 

atividade. Na verdade, compreendo a dificuldade em realizar atividades musicais a 

partir do movimento corporal, por parte dos que já tinham experiência na área da 

música, tendo em vista que a música e outras áreas do conhecimento, em seus 

processos de ensino e aprendizagem, muitas vezes subestimam “o papel do corpo e 

da percepção nos processos cognitivos, em função da supervalorização da 

dimensão conceitual” (GRANJA, 2006, p. 54) destas áreas. Desta forma, quem 

estava mais acostumado com atividades mais “mentais”, teve mais dificuldade 

nestes primeiros momentos do encontro.  

    Como o grupo me era conhecido, por mais que eu tentasse me livrar de 

qualquer expectativa em relação ao aproveitamento das atividades, era inevitável 

que eu as criasse em relação a algumas pessoas. Esta expectativa de um maior ou 

menor aproveitamento nas atividades caiu por terra já nas primeiras dinâmicas 

propostas. A partir daí percebi que o caráter do grupo formado e o contexto no qual 

estávamos inseridos faria com que qualquer expectativa pré concebida de minha 

parte seria no mínimo equivocada. 

   O grupo foi se concentrando na medida em que eram propostas novas 

dinâmicas. Procurei não chamar a atenção dos participantes em relação às 

combinações das atividades, que por vezes não eram respeitadas. Dei espaço para 

que todos se sentissem à vontade, inclusive para fugir das regras dos jogos de 

concentração, que acabaram se modificando em alguns momentos. A única coisa 

que eu procurava pedir sempre era que todos procurassem não trancar seu corpo, 

procurando sentir a música e os sons o máximo possível com o corpo. Por exemplo, 

se realizávamos uma dinâmica de pulso coletivo, eu pedia insistentemente para que 

todos balançassem os corpos de acordo com o pulso que estava sendo marcado, 

tendo em vista a importância de se relacionar o movimento musical aos movimentos 

corporais (CIAVATTA, 2009). Esta minha preocupação viria a ser lembrada por 

alguns participantes no bate-papo final, como sendo uma boa dica para que o tempo 

da música não fosse perdido.  
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 Cada “erro”, ou equívoco tido por alguma pessoa, era motivo de risos 

nervosos, que senti que era o reflexo da insegurança de um grupo que estava se 

conhecendo naquele momento. As dinâmicas começaram a ficar mais sérias no 

momento em que começamos a trabalhar os exercícios de Inversões20, onde uma 

determinada célula rítmica deveria ser realizada com palmas, enquanto o pulso era 

marcado com os pés e posteriormente este ritmo deveria ser feito pelos próprios 

pés, enquanto o pulso era marcado com as mãos ou com a voz. A maioria dos 

participantes teve uma dificuldade considerável em realizar este exercício e esta 

dificuldade também foi relatada nos minutos finais do bate-papo. O interessante foi 

que, ao pedir que este exercício de troca de ritmos feitos entre pés e mãos, fosse 

realizado enquanto cada um se movia pelo palco, os erros diminuíram. Enquanto 

estávamos todos parados no mesmo lugar, praticando, o desafio parecia ser maior. 

Quando todos puderam mover-se com mais liberdade, ora marcando o ritmo nos 

passos, ora marcando o tempo nos passos, executaram a atividade com maior 

precisão. Acredito que isto tenha ocorrido pelo fato de que se movimentar pelo palco 

“trancava” menos o corpo de todos e proporcionava a todos uma perspectiva 

diferente da realização original do exercício, que era praticado em roda.  

 Mesmo com a considerável dificuldade do grupo em realizar este exercício, 

acredito que este tenha sido um momento fundamental no desenvolvimento da 

oficina. A dinâmica das inversões proporciona a retirada dos sujeitos da sua zona de 

conforto a respeito da imagem mental do ritmo, provocando uma desacomodação da 

compreensão deste ritmo, a partir da vivência corporal do mesmo, com a finalidade 

de construir novos esquemas mentais e corporais que sustentem com maior firmeza 

as atividades de criação e improvisação que estariam por vir. 

 

Falar do conceito de ritmo traz à tona dois aspectos que estão 
implicados na compreensão da estruturação desse elemento: a noção 
de espaço e tempo. Para Piaget, “[...] compreender o tempo é então 
transcender o espaço mediante um esforço móvel. É essencialmente 
um exercício de reversibilidade” (2002, p.430). Portanto, só podemos 
montar, desmontar e remontar a forma original a partir de uma ação 
motora ou interiorizada. Diante disso, o corpo assume um papel 
fundamental, pois é através dele que se experimenta o movimento, o 
deslocamento no espaço, a sensação de estar construindo o próprio 
tempo e traduzindo-o no espaço. (BUNDCHEN, 2005, p. 107-108) 

` 

                                            
20 Ver “Inversões”, na pasta “fase de campo” do DVD em anexo.  
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Através dos exercícios das inversões pudemos viver a estruturação do 

mesmo no tempo e no espaço, de forma semelhante à como Bundchen propõe em 

suas considerações, aliando a esta exploração espacial um “desmonte” do próprio 

ritmo, que ora era executado pelas pernas, ora pelas palmas ou voz. 

 Foi a partir deste exercício que o grupo “entrou” na oficina. Acredito que esta 

disponibilidade foi conquistada a partir de diferentes formas de percepção dos ritmos 

e dos conceitos musicais, oportunizados a partir do movimento e do corpo, de forma 

que esta percepção só ocorreu quando foi oportunizada de forma fluente e que 

fizesse sentido aos participantes (GRANJA, 2006).     

 O grupo foi se harmonizando à medida que o nervosismo de cada um ia 

diminuindo, e no final todos conseguiram se entregar de forma satisfatória às 

atividades, procurando se expressar ao máximo. As brincadeiras iniciais deram 

espaço a um silêncio atento por parte de todos, que se esforçavam para 

compreender as regras dos exercícios e se encaixar dentro da sonoridade que 

estava sendo produzida pelo grupo. 

 Nas atividades de Refrão Improviso21, alguns tiveram dificuldades em 

improvisar na sua vez e posteriormente relataram que sentiram certa inibição 

quando chegava a sua vez de improvisar, quando acabavam dividindo as atenções 

entre o tempo reservado para o improviso e o som ou ritmo a ser produzido. Nota-se 

aí uma falta de desenvoltura dos atores na realização deste jogo, através da 

ausência de esquemas corporais e musicais que sustentassem esta atividade de 

improvisação. Como foi falado anteriormente, o objetivo de desafiar o grupo com 

estes jogos foi justamente provocar os atores da pesquisa neste sentido, 

conduzindo-os a uma nova estruturação de esquemas mentais que viessem a 

proporcionar a cada um o melhor aproveitamento destes jogos nos encontros 

seguintes. Percebi uma evolução do grupo, desde o início até o fim das atividades, 

tanto no que diz respeito a aspectos técnicos, como respeito à pulsação e realização 

de células rítmicas periódicas. Notei evolução na entrega para criar e se expressar, 

onde o grupo iniciou mais contido e no final das atividades buscou se expressar 

mais, esquecendo um pouco da autocrítica. A proposição destas ações físicas em 

relação à música e ao improviso musical no âmbito coletivo tinham um importante 

papel em seu “amadurecimento cognitivo, afetivo e psicomotor” (BUNDCHEN, 2005, 

                                            
21 Ver “Refrão Improviso”, na pasta “exemplos” do DVD em anexo. 
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p.108), visando também a integração e a autoconfiança do grupo, na medida em que 

iam se auto-regulando durante as práticas de improvisação, construindo novas 

habilidades musicais através da interação entre indivíduo/corpo/música/coletivo.  

 O resultado musical das improvisações, embora não fosse o principal objetivo 

do encontro, foi muito satisfatório, com boa exploração dos diferentes timbres do 

corpo e com a manipulação das dinâmicas com sons fortes e fracos, vocais 

percussivos e melódicos e percussões gerais pelo corpo22. As paisagens sonoras 

produzidas tiveram diversidade de detalhes e os momentos de harmonia sonora 

foram maiores que os de desordem. Tendo em vista que o processo de busca da 

expressão e da adequação sonora no qual os participantes foram inseridos é tão 

importante quanto o resultado sonoro destas interações, considero que os 

momentos de “desorganização sonora” também foram muito significativos para a 

evolução do grupo.  

 Em suma, para o primeiro dia, foi notável o crescimento do grupo em termos 

de entrosamento e entrega. Acredito que todos foram “conquistados” e acreditaram 

na proposta de trabalho, levando-o a sério e se empenhando com vontade em todos 

os exercícios. Um grupo com diferentes experiências prévias conseguiu se entrosar 

a partir de um motivo comum: a música. Cada um deu a sua contribuição para o som 

do grupo, explorando suas potencialidades e procurando transcender as suas 

limitações. 

 A meu pedido, não houve apresentação de cada um, falando sobre suas 

experiências musicais, para que não houvesse condicionamento por parte do grupo 

no que diz respeito a aptidões musicais mais desenvolvidas por parte de um ou 

outro participante.  

 

Impressões do grupo sobre a oficina durante conversa final: 

• Houve um crescimento do grupo como um todo, ao longo da oficina; 

• Acolhida do grupo, que se entrosou mesmo sem se conhecer; 

• Dificuldade em se expressar quando se está fora do seu território comum; 

• Nos exercícios de criação um utilizava o outro como referência, para a sua 

própria criação; 

                                            
22 Ver “contágio livre e regência – encontro 1”, na pasta “fase de campo”, DVD em anexo. 
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• Nos exercícios de criação – seqüência Minimal – tiveram um pouco de 

dificuldade na sua vez de criar, sentindo uma certa pressão, quando chegava 

a sua vez, o que atrapalhava na criatividade. No Contágio Livre de olhos 

fechados, a possibilidade de entrar a qualquer momento na criação deixou a 

todos mais à vontade para criar e se expressar, por poder ouvir com atenção, 

pensar no que fazer, etc.. 

• No exercício de olhos fechados, “não dá vontade de parar”, “parece fácil” 

(Fernando); 

• O regente, No Contágio Livre de olhos fechados, foi o “coletivo”; 

• “liberdade de errar”, de “fazer do seu jeito” os exercícios de coordenação e de 

criação;  

• “quando está uníssono, a gente conversa de outro jeito”; 

• “quando eu paro para ouvir o outro, para me ouvir tenho novas idéias”. “a 

sensação é que não dá para ser pensado” (sobre os exercícios de criação); 

• Consideraram importantes os momentos de harmonia e de conflito, para uma 

melhor adequação, harmonização do grupo; 

• “é necessário ter entrega”, nas atividades; 

• “às vezes fazemos um som que não estamos curtindo tanto, mas que 

contribui para o som coletivo, então continuamos”; 

• Pergunto: quem foi o regente no último exercício – “eu acho que foi uma coisa 

de intuição, de sensibilidade”. “temos a oportunidade de nos ouvir, nos auto-

regular, sermos regentes de nós mesmos”; 

• Quando perguntados qual o exercício mais fácil e mais difícil, entraram num 

consenso que o exercício mais difícil foi o de Inversão entre mãos e pés, e o 

mais fácil, onde todos se sentiram mais livre para criar, foi o Contágio Livre de 

Olhos Fechados; 

• Apesar de terem achado difícil o exercício de Inversão entre mãos e pés, 

muitos consideraram o exercício importante para a realização das atividades 

posteriores, que viriam a ser realizadas; 

• Pergunto: Vocês consideram que os primeiros exercícios foram importantes 

para as atividades posteriores da oficina? 
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� Respondem que sim, que o primeiro momento funcionou como 

um “aquecimento”, onde todos puderam ver o que poderiam 

fazer posteriormente; 

• Alguém achou que as práticas seriam diferentes do que foram? 

o “achei que teria mais a ver com movimento do que com som”. Mais a 

ver com se movimentar a partir da música do que fazê-la com o corpo; 

• Gina: “num primeiro momento achei que não iria dar certo, que não 

conseguiríamos nos entrosar”; “uma espécie de caos coletivo” (Edu); “depois 

o grupo engrenou, começou a se comunicar”; 

• “sempre tem um regente” (Fernando). Dinâmicas onde a função de regência 

muda de pessoa para pessoa, a todo o momento; 

o “as vezes o chocalho se torna o regente, a bateria” (Fernando); 

o “é uma coisa bem mais intuitiva do que racional” (Edu); 

• “tudo pode ficar muito bacana, tudo pode ficar muito legal. desde o mínimo 

som até uma batida forte no chão. Tudo pode ficar bacana, mas tudo também 

pode contribuir para o caos, e este caos também pode ser bacana” (Edu); 

 

 Neste primeiro encontro, foi nítida a preferência pelas atividades de criação 

livre, como o contágio livre de olhos fechados, em relação às outras. O prazer 

gerado por estes jogos, justamente por dar aos participantes a liberdade para errar, 

sem ser percebido, foi trazido à tona por boa parte dos atores, no bate-papo final. 

Outra característica importante neste tipo de atividade foi a exploração das 

potencialidades sonoras de cada um, que tem a liberdade de contribuir ao grupo no 

momento em que achar mais conveniente, objetivando uma prática espontânea e 

um encontro de si mesmo durante estes momentos de interatividade (ALEXANDER, 

1983). Os jogos de coordenação motora colocaram o grupo frente às suas 

limitações, logo isto não gera uma satisfação tão grande, pois há uma maior 

exposição, mesmo que não tenha havido uma exclusão dos que não estavam 

“acertando”. No geral, acredito que as atividades de criação foram responsáveis pela 

conquista do grupo, ao passo que as de coordenação motora demonstraram 

habilidades musicais que necessitam ser melhor desenvolvidas. 
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4.4.2.2 Segundo encontro: dia 30/06/2011 

 
Participantes presentes: 

1. Gina – artista visual; 

2. Edu – ator; 

3. Fernando – biólogo; 

4. Juliane – artista visual; 

5. Alice – produtora cultural; 

6. Mírian – jornalista; 

7. Manuel – educador físico; 

8. João – consultor de seguros; 

9. Elza – musicista; 

10. Camila – bióloga (primeiro encontro); 

11. Carol – educadora física; 

12. Ane – artista visual; 

 

 Hoje trabalhamos com um grupo reduzido, em relação ao primeiro encontro 

das oficinas. Estava muito frio e alguns participantes ficaram indispostos e não 

puderam comparecer. Tivemos o ingresso de Camila, que não havia podido 

participar o primeiro dia. Quatro pessoas faltaram em relação ao encontro anterior. 

Preparei dinâmicas semelhantes às do primeiro dia, com algumas novidades. A 

exigência técnica das novas atividades introduzidas era um pouco maior, apesar de 

o encontro dedicar metade do tempo à atividades de criação. No entanto as 

atividades previstas para a criação eram um pouco mais direcionadas que na 

semana passada. Havia mais regras e combinações: desde alguns gestos de 

regência que foram convencionados com o grupo no início do encontro, até a 

necessidade de seguir as propostas sonoras de um regente, onde todos puderam 

experimentar reger e ser regidos. Na atividade da Flecha, propus em um 

determinado momento, que ao invés de uma, tivéssemos duas flechas passando 

entre as pessoas da roda, uma feita com palmas graves e outra com palmas 

agudas. A proposta era trabalhar a concentração em mais de um foco sonoro. O 

grupo teve muita dificuldade neste exercício, tanto em realizar os dois sons das 

palmas (quando a palma grave sumia, havendo então duas palmas agudas sendo 

trocadas), quando as duas palmas sumiam, ficando uma só ou nenhuma flecha 
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girando no grupo. Este último desafio não foi muito bem aproveitado pelo grupo, que 

acabou se desconcentrando ao invés de se “ligar mais”, frente ao desafio imposto 

pela variação da Flecha.  

 O grupo estava um pouco mais “frio”, em relação à primeira semana, 

demorando um pouco mais para entrar na disponibilidade ideal. Mas fiquei satisfeito 

com alguns comentários do gênero “pensei em não vir devido ao frio, mas sabia que 

me faria bem” (Manuel). Essa sensação de bem estar, exposta no fim do primeiro dia 

e já no início deste segundo encontro por alguns, começou a demonstrar a riqueza 

da construção do conhecimento musical que estava sendo proposto junto ao grupo, 

aliada a interações que conduziam todos a uma integração, que promovia entre 

outras coisas, a cumplicidade e o afeto. Uma relação prazerosa, que me remeteu 

muito aos ideais de trabalho da educação biocêntrica, abordada nos capítulos 

iniciais deste trabalho. Esta “troca” é muito valorizada entre os praticantes da 

biodança, conforme reflete Vecchia. 

 

A vivência afetiva do grupo, a constituição das formas materiais de 
expressão no corpo e nos corpos de cada grupo gera a consciência, 
os conceitos, as avaliações, as apreciações e as decisões de cada 
um e do grupo. (VECCHIA, 2009, p. 127) 
 

 O grupo se mostrou mais “ligado” nas primeiras atividades, que visavam a 

concentração e prontidão corporal. Todos pareciam mais seguros, pois já tinham o 

conhecimento das regras de boa parte das atividades, então as primeiras atividades 

foram mais proveitosas. A meu ver, os corpos dos participantes já estavam 

desenvolvendo novos esquemas motores, o que fez com que as atividades fossem 

mais bem aproveitadas.  No exercício da Flecha, notei um crescimento do grupo em 

relação à primeira semana. As brincadeiras e risadas nervosas do primeiro dia 

deram lugar a um semblante concentrado e um leve sorriso no semblante de quem 

conseguia ser bem sucedido em alguma proposta. Ao meu ver, à medida que os 

atores da pesquisa iam conseguindo se expressar com maior desenvoltura, a sua 

confiança em relação à música aumentava gradativamente. 

 Os exercícios de Inversão de mãos e pés foram mais aproveitados e 

novamente o grupo espontaneamente reconheceu a importância deste exercício, 

que segundo alguns “ajudava nas atividades posteriores”. Novamente, a maior 

dificuldade dos participantes foi marcar a pulsação com as mãos e realizar as 

células rítmicas com os pés, embora o número de erros tenha sido bem menor, 
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quando relacionado ao primeiro dia. Outro fato ocorrido foi que o grupo, no geral, 

demonstrou maior facilidade em executar o ritmo com os pés movimentando-se pelo 

palco. Quando faziam o ritmo com os pés sem se movimentarem pelo palco, 

demonstravam mais dificuldades. Muitos participantes salientaram que perceberam 

crescimento neste exercício, em relação ao primeiro encontro. Sobre esta evolução, 

Alice falou o seguinte: “apesar de pouco ter praticado durante a semana, fiquei 

surpresa com o crescimento que tive no exercício das inversões. Pensei que iria 

errar tudo.” Nota-se aí um crescimento em relação ao desenvolvimento de 

habilidades de controle corporal e rítmico, provavelmente pela apropriação de novos 

esquemas de ação, menos consolidados anteriormente. 

 

Por fim, pela própria razão de que os movimentos e o ponto de vista 
próprios a agir sobre os dados exteriores ou sobre sua percepção são 
a expressão de uma ação suscetível de repetir-se a e aplicar-se a 
novos dados, esses dados sucessivos acham-se ligados entre si: a 
assimilação dos dados atuais ao esquema (definida pelas 
modificações subjetivas e objetivas que se acabou de ver) implica 
portanto o que se pode chamar, por extensão, de sua assimilação aos 
dados anteriores aos quais se dirigiu a própria ação. (PIAGET, 1975, 
p. 347) 
 

 O que concluo à partir desta consideração de Alice, é que ela teve a 

oportunidade de problematizar a questão do ritmo, nos exercícios de inversões. No 

entanto, teve a oportunidade de agir sobre este ritmo, vivenciando-o de inúmeras 

formas; e apoiada no som dos colegas ao seu redor, teve o seu tempo para 

compreender o que estava sendo trabalhado. A partir desta ação, Alice pôde 

reorganizar esquemas mentais, para se expressar de forma mais segura e 

consciente no encontro desta semana. 

 Hoje durante a exploração dos timbres do corpo, propus algumas 

combinações de palmas, estalos de dedos e batidas no peito, mostrando e 

praticando com todos alguns ritmos como o funk1, o rock e o samba23. Foi um 

momento onde foi preciso repetir algumas vezes para realizar os ritmos. A maioria 

dos participantes conseguiu realizar as atividades. Cerca de um terço do grupo teve 

dificuldade em realizar os ritmos completos. Mais tarde, no final da oficina, Camila 

falou-me que esta “era a parte da música corporal que ela menos gostava, pois 

ficava irritada ao não conseguir realizar os ritmos e combinar as batidas”. Confessou 

ainda sua preferência pelos momentos de “criação livre”. No bate papo final, outros 

                                            
23 Ver pasta “exemplos”, no DVD de apoio. 
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participantes também comentaram que acharam este o exercício mais difícil do 

encontro. Creditei a estes comentários justamente uma desacomodação dos 

participantes em relação aos procedimentos corporais e musicais aos quais eles 

estavam acostumados. Encarei com naturalidade este retorno, tendo em vista que 

algumas atividades retiravam estes atores de sua zona de conforto, que dizia 

respeito ao que eles “conseguiam” fazer com segurança. Falei a eles que estas 

vivências de ritmos organizados eram para dar inspiração nos momentos de criação 

e me surpreendi com uma revelação de Gina, que me relatou que tinha dificuldades 

em “utilizar os sons do corpo que eram explorados, nas propostas de criação”. Falou 

ainda de sua preferência por “descobrir um som seu, um som diferente”. Aí que 

reside a importância de se desenvolver ferramentas para dar suporte à busca do 

som de Gina: a partir das atividades de exploração de timbres e combinações de 

ritmos. Se não fosse proposto um momento prévio de exploração de timbres e de 

ritmos, Gina certamente teria mais dificuldade em sua busca pelo “seu som”, tendo 

em vista que a “construção de um estilo próprio depende de algum tipo de 

reprodução anterior” (GRANJA, 2006, p. 96). Sobre este momento de exploração 

das “ferramentas”, Edu ainda falou que era interessante, mas que começava a 

descobrir preferências suas em praticar “determinados sons, em detrimento de 

outros”.  

 Na Sequência Minimal, propus uma variação, pedindo que a roda se 

desfizesse e que todos se movimentassem pelo palco, procurando interagir uns com 

os outros por meio dos sons. Neste momento, senti todo o grupo um pouco mais 

“travado”, em relação à primeira semana. Iniciei a primeira Sequência Minimal 

utilizando um ritmo marcando um compasso ternário com os pés e me chamou a 

atenção que muitos não assimilaram a marcação, provavelmente porque estavam 

muito preocupados com o que tocar. Não estavam exercitando a “audição 

periférica”, fazendo seus sons em padrões binários e quaternários, resultando em 

uma composição menos harmoniosa, em relação ao resultado sonoro. Também 

percebi que os participantes exploraram menos os sons melódicos e os diferentes 

timbres vocais, que foram propostos durante a exploração de ferramentas. As 

repetições posteriores, que foram propostas em compassos binários foram mais 

harmoniosas. Percebi uma inibição maior dos participantes em relação à regência 

dentro da roda, nestes exercícios. Notei também que muitos ritmos eram feitos por 

pessoas em comum, por exemplo, um determinado ostinato rítmico realizado com 
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palmas por um participante, era feito com os pés pelo colega ao lado. Tive a 

impressão de que as pessoas concentraram-se mais nos seus próprios sons, 

deixando de lado a sonoridade do grupo como um todo. A partir destas 

considerações emerge o que foi a grande dificuldade do grupo neste segundo 

encontro: o foco demasiado em si, e não no som do outro. Tocar e cantar em 

conjunto exigem a articulação atenta entre as pessoas, “é preciso ouvir e apoiar o 

som do outro para que o resultado final seja satisfatório” (GRANJA, 2006, p.93).    

Este excesso de concentração no som próprio revela ainda a necessidade de 

se sedimentarem alguns esquemas de ação por parte dos participantes, para que 

possam tocar com maior desenvoltura e terem a oportunidade de prestar a atenção 

ao som que está sendo realizado no coletivo, de forma a dar mais “encaixes” 

sonoros nas composições coletivas.  

 No exercício final, dividi todos em três grupos menores, separados em naipes, 

cada um com seu regente, que iria sendo trocado entre os integrantes de cada 

grupo, conforme a vontade e o momento. Praticamos a atividade do Carrossel24. Era 

um exercício de maior complexidade musical, pois os naipes deveriam fazer os sons 

propostos pelo regente, que deveria propor algo que pudesse combinar com o que 

os outros dois grupos estariam fazendo. Além de fazer um determinado som, com 

um determinado ritmo conjuntamente, os naipes deveriam estar atentos ao regente e 

aos outros grupos. Os participantes demonstraram uma dificuldade considerável na 

prática deste exercício. A primeira dificuldade dos naipes era a de fazer o seu som 

ao mesmo tempo, e a segunda era manter o som, combinando ao dos outros 

grupos.  

 Ocorreram mais momentos de desencaixe do que de harmonia, e fiz questão 

de prolongar esse exercício por cerca de vinte minutos ininterruptos, para dar a 

oportunidade a todos de regerem pelo menos duas vezes e de se ouvirem com 

clareza. Da metade para o final do tempo desta prática o “mosaico” sonoro ficou 

mais encaixado, ainda que com momentos de desorganização, mas com períodos 

de harmonia mais freqüentes entre os grupos. Sobre a alternação entre momentos 

de caos e harmonia, é importante frisar que estes fizeram com que o grupo 

crescesse, tendo em vista que ofereceram a oportunidade de regulação sonora e à 

                                            
24 Ver vídeos desta atividade nas pastas de “exemplos” e “fase de campo”, no DVD de apoio. 



93 
 

tomada de decisões musicais de forma a re-organizar os sons às composições 

“instantâneas”, realizadas no âmbito coletivo.  

 

...a linguagem musical se caracteriza por um constante diálogo entre 
ordem e desordem. A ordem se manifesta, por exemplo, na 
percepção de um som como uma nota afinada (freqüências estáveis), 
ou na manutenção de uma métrica constante na maior parte das 
músicas. Ela é importante para que possamos reconhecer e 
identificar padrões sonoros existentes em nossa memória e, assim, 
atribuir significado aos sons. Entretanto, se a música fosse só ordem, 
ficaríamos entediados e desatentos. Precisamos da desordem, do 
repentino, de alguma coisa que estimule nossa acuidade sonora e 
acione uma escuta musical atenta. Esta articulação entre ordem e 
desordem reflete a relação entre som e ruído na constituição da 
música... (GRANJA, 2006, p. 95) 
 

 Relaciono muito estas questões trazidas por Granja, a um certo sentimento de 

frustração, que tomou alguns participantes ao final deste encontro. Na verdade, uma 

das coisas que me é muito claro, é que neste processo de aprendizagem da música, 

cada um fica frente a suas limitações, além de ter maior consciência das suas 

potencialidades. Só que isto não ocorre de forma a constranger as pessoas, muito 

pelo contrário. Ocorre de modo natural, instigando os praticantes da música corporal 

a tentarem acertar, ao invés de desistirem do processo educativo. Vejo estes 

momentos de desordem sonora muito relacionados a uma situação de desordem 

cognitiva e cinestésica, aos quais os atores desta pesquisa têm sido confrontados ao 

longo destes dois encontros.  

 Percebi cada naipe impondo muito o seu som em relação ao outro, 

explorando sons muito fortes e com poucas nuances de dinâmica e timbres. Acredito 

que isso tenha acontecido justamente devido à fragilidade de alguns esquemas de 

ação ainda não sedimentados, aliada à complexidade do jogo Carrossel, que exige 

muito dos seus participantes. 

 Ao final desta atividade, boa parte do grupo confessou ter tido dificuldade na 

realização da proposta. Relataram que exigiu muito estarem todos na mesma 

pulsação, fazendo a mesma coisa, com menos “liberdade para criar”, em relação ao 

último exercício do primeiro encontro, que foi feito no escuro e de olhos fechados. 

Este último exercício foi muito comparado ao último do primeiro dia e foi notável a 

preferência do grupo pela dinâmica final do primeiro encontro. Alguns relataram que 

se sentiram mais expostos no final deste encontro. Apesar de terem liberdade para a 

criação, o Carrossel exigia mais “conhecimentos musicais”, segundo a opinião de 
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Camila. Talvez o grupo não estivesse preparado para este exercício. Acredito que o 

Carrossel exija uma tomada de decisões musicais de forma mais consciente por 

parte de todos. Foi um consenso geral a dificuldade encontrada nesta última prática, 

mas muitos concordaram que esta dinâmica proporcionou crescimento, pois exigiu 

que todos estivessem tocando juntos com mais consciência, obedecendo aos 

comandos de um regente conhecido, não um regente que se fazia perceber pela 

“sensibilidade”, como foi no primeiro dia. O fato de ter de reger enquanto ouviam os 

outros grupos foi bastante comentado, onde alguns relataram que isto foi difícil, 

embora algumas “personalidades musicais tenham aparecido”. “Pudemos perceber 

neste exercício a preferência de alguns colegas em relação a alguns tipos de sons”. 

fez “crescer mais musicalmente em relação ao do primeiro encontro”. 

 O fato de estar com contato visual junto aos seus companheiros auxiliou 

Camila a conseguir superar algumas dificuldades na realização de ritmos e 

melodias, mesmo que tenha errado durante as práticas, em sua opinião. É 

importante considerar que a música envolve amplamente todos os órgãos dos 

sentidos. Neste caso o que auxiliou Camila no Carrossel foi o da visão, sentido que 

possui muita importância no aprendizado da música, embora muitas vezes seja 

esquecido por parte de educadores (PEDERIVA, 2005). Novamente veio à tona a 

questão o desconforto gerado por um processo cognitivo e corporal de 

desacomodação. No entanto, desde o primeiro encontro, os atores da pesquisa 

compreenderam que este era um processo pelo qual estavam passando e que tinha 

por objetivo desafiá-los a desenvolverem suas habilidades. É neste momento em 

que entra o papel do educador. Devemos ter a sensibilidade de saber quando é o 

momento certo para extrair um pouco mais do grupo. 

 Nesta atividade final o condutor era conhecido, diferente do primeiro encontro, 

onde o regente era conhecido por meio da sensibilidade, da percepção dos sons, 

pelo tipo de sons que fazia, pela forma que se “impunha com seus sons em relação 

ao grupo”. Esta foi a reflexão de Ane ao final do segundo dia.  

 Em suma muitos reconheceram que primeiro encontro proporcionou mais 

liberdade para criar, em relação ao segundo, mas que o segundo dia proporcionou 

mais desafios e um maior entrosamento do grupo, que se mostrou mais atento. Na 

minha interpretação, este encontro de fato exigiu mais o desenvolvimento de 

habilidades musicais dos participantes, como o pulso e o ritmo. Os jogos de criação 

tinham muito espaço para a criação e a expressão, no entanto revelaram mais as 
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limitações musicais de todos, em relação aos do primeiro dia, onde cada um pode se 

expressar com o que “tinha de melhor” para dar. Na verdade foi meu objetivo fazer 

esta provocação para com o grupo, exigindo mais de todos, para verificar como seria 

o comportamento geral. Acredito que todos gostaram deste encontro de uma forma 

diferente do da primeira vez, e notaram a necessidade do desenvolvimento de certas 

ferramentas e habilidades musicais, para uma melhor expressão individual e 

qualificação do som do grupo.  

 Na próxima semana, voltarei a enfatizar a criação com mais liberdade, vamos 

ver o que será diferente em relação à noite de hoje.  

 

 

4.4.2.3 Terceiro encontro: dia 07/07/2011 

 
Participantes presentes:  

1. Gina – artista visual; 

2. João – consultor de seguros; 

3. Edu – ator; 

4. Juliane – artista visual; 

5. Camila – educadora física; 

6. Alice- produtora cultural; 

7. Caroline – bióloga; 

8. Elza – musicista; 

9. Zélia – arte educadora; 

 

 O encontro de hoje teve a característica de ter um número bem reduzido de 

participantes em relação aos anteriores, tivemos a participação de nove pessoas. 

Observei que a configuração do grupo se modifica um pouco a cada semana, apesar 

de termos um número razoável de pessoas que têm comparecido a todos os 

encontros. O interessante é que cada pessoa que se ausenta, ou cada pessoa que 

retorna ao grupo, muda completamente o caráter do coletivo como um todo. A 

diversidade de experiências e de personalidades dos integrantes de um grupo o 

enriquece de forma muito particular (ALEXANDER, 1983). O encontro de hoje 

contou com uma ampla maioria de mulheres e, provavelmente o desenrolar das 
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atividades teria sido outro caso houvesse mais homens, ou até um número maior de 

pessoas no grupo. 

 Novamente pedi a Camila que conduzisse o alongamento e aquecimento. No 

final deste momento ela perguntou se poderia nos passar uma dança circular 

indígena25. Todos concordaram, então a fizemos. Foi um momento muito prazeroso, 

envolvendo o canto, passadas firmes, como todos em roda e de braços 

entrelaçados. Aqueceu o grupo, apesar do frio e da chuva que caía nesta noite. 

Começamos muito bem este terceiro encontro. 

 Nas atividades de concentração como a flecha, novamente o grupo 

demonstrou crescimento, executando o exercício e vencendo os novos desafios 

propostos por mim. Todos demonstraram mais entrosamento e já foi possível notar a 

construção de um vínculo maior entre os participantes, que em sua maioria não se 

conheciam. Como algumas pessoas comentaram que tinham dificuldades em fazer 

certos ritmos ou explorar certos sons do seu corpo com o grupo todo observando, 

propus uma exploração dos sons do corpo onde todos ficassem em menor 

evidência. Sentados, em roda e com os olhos fechados, praticamos a atividade da 

Exploração Sonora em Quatro níveis26. Nesta exploração todos deveriam improvisar, 

buscando o maior número possível de sonoridades do corpo, em quatro etapas: 

primeiro buscando sons aéreos que não tivessem resistência percussiva, como 

respirações, chiados e sopros. Em um segundo momento, deveriam explorar sons 

com pouca resistência, como pequenas percussões vocais, o uso de consoantes 

para a saída de ar e pequenos estalos. Em um terceiro momento seria a vez de sons 

percussivos mais fortes, como toques nas mais variadas partes do corpo, como 

pernas, barriga, peito ou boca. A última etapa do exercício seria marcada pelo 

retorno dos sons vocais, com a exploração do potencial sonoro das palavras e das 

vogais. Neste momento, todos terminariam entoando uma nota em uníssono, que 

deveria ser “descoberta” de forma espontânea pelo grupo.  

 Esta atividade permitiu que o grupo explorasse os timbres corporais com mais 

liberdade. Percebi que todos ficaram mais a vontade para buscar um caminho mais 

particular para a produção sonora e pude ouvir timbres que não haviam sido 

produzidos nos demais encontros. Ao final deste encontro, foi relatado por alguns 

participantes o bom aproveitamento desta dinâmica. Ao fechar os olhos, todos 

                                            
25 Ver “dança circular indígena”, na pasta “fase de campo” do DVD em anexo. 
26 Ver “fase de campo”, DVD anexo. 
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puderam explorar os sons de forma mais livre, sem se sentirem observados, 

deixando a auto crítica de lado, com finalidade de buscar dimensões sonoras e 

perceptivas que normalmente não estão no foco das nossas atenções (GRANJA, 

2006). Desta forma, pudemos explorar sonoridades fora dos padrões musicais aos 

quais estávamos acostumados, permitindo-nos a descoberta de sons que até então 

não tínhamos idéia de que poderíamos produzir. 

 Neste encontro, procurei desafiar mais ainda o grupo, com exercícios de 

Refrão Improviso que visassem ritmos com combinações de pés e palmas. O grupo 

demonstrou uma certa dificuldade na realização de ritmos, como o Funk 127, mas fiz 

questão de dedicar um bom tempo do encontro para a repetição do padrão rítmico, 

de forma que pelo menos o ritmo dos pés fosse aprendido. O tempo da prática dos 

exercícios foi amplamente discutido ao final do nosso encontro, quando Juliane 

relatou que achava que dedicávamos muito tempo a prática de certos exercícios, o 

que a fazia se sentir cansada. A maioria dos participantes discordou da opinião de 

Juliane, relatando que acreditavam que este tempo prolongado era necessário para 

que pudessem criar uma “automatização” dos ritmos e movimentos que estavam 

sendo feitos.  

 A partir desta discussão, percebe-se a diversidade do grupo no que diz 

respeito ao “tempo de cada um”, onde alguns integrantes do grupo necessitavam de 

um período maior para internalizar os padrões de ação, ao passo que outros 

necessitavam de menor tempo. O importante é que este tipo de debate ocorreu ao 

longo das oficinas de forma muito tranqüila e respeitosa, onde não há reclamação 

por parte do grupo em relação à pluralidade de faixas etárias ou de conhecimentos 

(BUNDCHEN, 2005).  

 Ainda sobre a questão do tempo de cada dinâmica, houve comentários 

interessantes sobre o momento em que praticamos a canção popular “Onça”28, em 

ritmo de Boi. Praticamos este ritmo tocando uma polirritmia em dois sistemas, onde 

um grupo toca tempo e contratempo num compasso binário, enquanto o segundo 

grupo toca tercinas em cima da mesma pulsação binária. O resultado sonoro desta 

interação entre grupos é muito rico, porém é necessária muita atenção por parte dos 

dois grupos, para que possam manter a regularidade de seu ritmo e não “migrem” 

para o ritmo praticado por outro grupo. Há ainda a dificuldade extra do canto da 

                                            
27 Ver funk 1 na pasta “exemplos”, DVD anexo. 
28 Ver pasta de “exemplos”, DVD de apoio. 
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canção folclórica, que deve ser entoado junto com o ritmo que está sendo tocado. 

Quando pensei em propor esta canção, sinceramente achei que o grupo teria muita 

dificuldade em executá-la, mas pensei que o desafio seria válido. Para a minha 

surpresa, entre erros e acertos, o ritmo foi feito e este foi um dos momentos mais 

prazerosos deste nosso terceiro encontro. Ao pedir que cada grupo realizasse seu 

ritmo andando em roda e posteriormente movimentando-se livremente pelo palco, a 

levada do “Boi” fluiu com mais naturalidade e todos tiveram o desafio extra de ter de 

manter seu ritmo sem os grupos estarem aglutinados, tendo que ter um controle 

interno do que se estava tocando, sofrendo a interferência das pessoas que estavam 

realizando um ritmo diferente do seu. Esta proposta mostrou-se um tanto elaborada, 

pois exigia a utilização de diversas habilidades musicais concomitantemente.  

 Sobre este momento, Alice trouxe um relato muito rico, falando que pela 

primeira vez em sua vida, sentiu a música fluir de forma inconsciente, sem que ela 

tivesse de “pensar” para realizar o ritmo ou o canto. Zélia relatou que apesar da 

dificuldade de ter de executar seu ritmo ao mesmo tempo em que ouvia outro ritmo, 

ficou tranqüila ao ver que outros colegas tinham esta mesma dificuldade, mas que 

estavam todos juntos tentando regular os sons produzidos. Alguns relataram que 

conseguiram se divertir mais nesta dinâmica, a partir do momento em que se 

“desprenderam” um pouco do que estavam tocando, confiando mais no que estavam 

ouvindo. Elza relatou que a sua busca era ter “o domínio, ao invés do controle”, e 

que por isso o tempo alongado de cada exercício contribuía para que ela pudesse 

automatizar alguns ritmos e melodias, adquirindo o “domínio sobre um som que 

antes tinha de controlar”.  

 O interessante a ser colocado a partir destas considerações tecidas após a 

execução do ritmo do “Boi”, é que muitos levantaram a necessidade de se 

desprenderem conscientemente do que estavam tocando. O fato de Alice ter se 

“deixado levar” pela música, tocando de forma mais intuitiva, permitiu a ela que 

executasse o ritmo e o canto, o que a levou a uma sensação de grande prazer. 

Nota-se neste caso, o desenvolvimento do que alguns teóricos chamam de 

“cognição corporal”, uma modalidade cognitiva onde “é o próprio corpo que aprende, 

mas por vias particulares que prescindem de procedimentos intelectuais” 

(CIAVATTA, 2009, p. 36). Acredito que um determinado ritmo ou gênero musical 

precisa, antes de tudo, ser vivido, para depois ser compreendido intelectualmente. 

Tendo em vista a forte influência que a dança exerce junto à música e vice- versa, a 
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cognição corporal seria uma das portas de entrada para a sedimentação da 

linguagem musical como um todo. A questão de uma determinada “ação” 

independente do corpo em relação à mente é trazida em consideração nas mais 

diversas áreas além da música, como a dança e o esporte. 

 

A imagem do “corpo assumindo o comando”, aqui apresentada no 
âmbito esportivo, não é de forma alguma estranha à área da música. 
A aparente “possessão” de alguns músicos durante uma 
apresentação, onde se vê que seu controle sobre si mesmo é relativo 
e, usando uma expressão freqüentemente utilizada, “ele se deixa 
levar pela música”, é, inclusive alvo de desejo de diversos 
profissionais na área e de praticamente todos os iniciantes. 
(CIAVATTA, 2009, p. 36)   
 

 Neste encontro, eu estava preocupado em privilegiar um pouco mais os 

momentos de criação livre, pois achei que na semana anterior, as pessoas sentiram-

se um pouco mais “presas”, devido ao tipo de atividades que foram propostas, como 

o Carrossel, que era um exercício de criação, mas que exigia uma regulação sonora 

maior das pessoas em relação ao grupo como um todo. Nos exercícios de 

Sequência Minimal e de Contágio Livre, pedi a todos que pensassem mais no som 

do grupo como um todo, que refletissem um pouco antes de tocar, para que 

pudessem contribuir para o mosaico sonoro de forma a “encaixar” o seu som ao do 

grupo, contribuindo para a composição coletiva, sem “ofuscar” o som que outros 

estariam fazendo. Nestes momentos, pude notar o grupo buscando uma 

combinação sonora maior, tentando encontrar um momento oportuno de tocar, para 

de fato contribuir com o que estava sendo criado. No bate-papo final foi comentado 

que a palavra “encaixe”, utilizada nas instruções sobre como as atividades deveriam 

ser realizadas, contribuiu para que as atividades fossem melhor aproveitadas por 

todos. Às vezes uma simples palavra muda todo o sentido de um jogo, ou exercício. 

Não é a toa que uma das atividades mais praticadas pelo Barbatuques tem o nome 

de Sequência Minimal. Neste caso, o menor efeito sonoro pode dar uma grande 

contribuição para a composição coletiva. 

 Na última dinâmica, a do Liga-desliga29, propus ao grupo que fechasse os 

olhos, como no primeiro encontro, para que pudessem buscar uma maior 

concentração da atividade. Apesar da figura do condutor no centro da roda, este 

exercício proporcionava maior liberdade de criação que o Carrosel, praticado no final 

                                            
29 Ver pasta “exemplos”, no DVD em anexo. 
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do encontro anterior. O grupo me pareceu muito mais concentrado e atento do que 

em relação ao final do segundo encontro e pude perceber novas nuances sonoras 

sendo exploradas, o que me lembrou o exercício da exploração sonora em quatro 

níveis praticado no início da vivência. Pude notar a utilização de sons que ainda não 

haviam sido utilizados nas outras práticas, como risos, choros, sons aéreos, sons 

vocais e alguns tipos de sons percussivos pelo corpo que não pude identificar. Neste 

exercício, o fato de fechar os olhos influencia muito no aproveitamento do grupo, que 

se defronta com outra perspectiva em relação aos sons produzidos, entregando-se 

ao inesperado com mais desinibição. Outra reflexão que fiz foi a da importância de 

termos praticado o desenvolvimento de timbres de olhos fechados. Desta forma, 

acredito que podemos buscar mais os nossos sons “de dentro para fora”, em relação 

à exploração sonora proposta nos encontros anteriores, que era baseada na 

imitação.  

 Fiquei mais satisfeito ao final deste terceiro dia, pois percebi um processo de 

evolução do grupo, principalmente em questões técnicas musicais como afinação, 

realização de ritmos mais complexos e manutenção da pulsação nos exercícios. O 

bate-papo final também se mostrou muito rico e esclarecedor, onde todos teceram 

comentários muito interessantes. Vale ser destacado o comentário de Camila, que 

relatou o seguinte: 

 

- “Estes encontros têm sido de puro aprendizado para mim, onde percebo minhas 

dificuldades, como a incorporação de ritmos... são encontros de plena descoberta, 

onde vejo que é possível me expressar. Com uma prática maior posso melhorar 

ainda mais.” (CAMILA) 

 

 Após este comentário, perguntei como Camila havia se sentido neste último 

exercício (Liga Desliga). Ela relatou que cada vez mais se sentia no “controle” de 

suas ações musicais e que muitas vezes atividades mais desafiadoras 

proporcionavam a ela uma consciência do que a “ajudava na sua própria 

aprendizagem”. Continuou falando que apesar de sentir uma certa dificuldade de 

adequar seus sons aos do grupo, no “Liga Desliga”, pode descobrir novos sons que 

até então não havia produzido. Seu comentário foi finalizado com o relato que a 

cada dia se sentia mais “em harmonia com o grupo”, podendo contribuir 

musicalmente nas dinâmicas. 
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 A partir do momento em que se propõe a expressão musical com diferentes 

pessoas, com diferentes culturas e conhecimentos musicais em um mesmo 

contexto, participando de dinâmicas que possibilitem o diálogo sonoro, a 

desmistificação da música como campo exclusivo e o seu aprendizado, ocorrem de 

maneira espontânea. Nestes jogos, que colocam todos os sujeitos em iguais 

condições na prática musical, os sujeitos têm a possibilidade de aprenderem 

esteticamente, desenvolvendo a sua musicalidade, que é característica inerente a 

cada ser humano (BOAL, 2008). Não é no silêncio que os homens se constroem, 

mas a partir do diálogo, num processo de ação-reflexão (FREIRE, 1970). É este 

processo que tenho visto nestes três encontros facilitados por mim até agora, onde 

cada um, a cada dia, toma consciência de que é sujeito do seu próprio aprendizado 

Vejo também com muita clareza o meu papel neste processo, um papel de 

mediação, onde procuro incentivar e desafiar o grupo a todo instante. 

 Gina comentou que sentia dificuldade em expressar novos sons durante as 

atividades de criação. Relatou que ao dedicar sua atenção na busca de diferentes 

timbres, acabava tendo dificuldade em encaixá-los de forma harmoniosa nas 

composições. Alguns participantes concordaram com esta consideração, entre eles 

Juliane, que continuou a reflexão dizendo que começava a perceber a construção de 

sua personalidade sonora: “Sou mais base do que solo, eu quero ser solo, mas 

ainda não consigo...”, relatou, comungando com Gina da dificuldade de inserir novos 

elementos sonoros nas improvisações. Esta ansiedade por parte de Gina e Juliane é 

compreensível e demonstra a necessidade que se criou entre elas em buscar um 

fazer musical mais significativo. Neste sentido, fora as atividades de 

desenvolvimento de ferramentas e execução musical, o melhor que se pode fazer é 

continuar vivenciando situações que proporcionem a tomada de decisões musicais, 

que valorizem cada vez mais a prática do improviso (CIAVATTA, 2009), para que 

aos poucos haja a sedimentação dos esquemas de ação necessários para 

articulação de novos sons às práticas de criação. 

  Conforme os encontros anteriores, notei no grupo a tomada de consciência de 

suas potencialidades e limitações. Isto não os está desencorajando, muito pelo 

contrário. Percebo no grupo uma aquisição de segurança acerca do caminho que 

devem trilhar na superação de seus limites. 

 Clarice levantou uma ansiedade que tinha ao participar das dinâmicas de 

composição coletiva, relatando que tinha dificuldade em perceber se o seu som 
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“estava em harmonia em relação ao do grupo”. Refletiu dizendo que por vezes não 

tinha certeza se o que estava tocando se encaixava de forma a contribuir com o som 

de todos. Falei a ela que num primeiro momento ela deveria ficar mais à vontade e 

“se deixar levar” pelo que estava sendo tocado. Neste momento Clarice concordou, 

lembrando que sempre que procurava tocar de forma mais relaxada, sem pensar 

demais no que deveria fazer, conseguia se sentir mais à vontade para se “encaixar” 

e se harmonizar com o grupo. “Não sei se o que estou fazendo combina, mas pelo 

menos estou me deixando levar...” falou, lembrando novamente a execução da 

canção “Onça”.  

 O que ocorreu nas atividades de criação deste terceiro encontro foi a 

condução da turma à aquisição de uma maior espontaneidade no que diz respeito à 

sua expressão musical. A partir da sedimentação de vários padrões de ação e da 

descoberta de novos timbres corporais, houve o crescimento do grupo no que diz 

respeito à sua sensibilidade e criatividade. Sobre a busca desta espontaneidade em 

relação à expressão artística, Ciavatta transcreve em seu trabalho algumas 

considerações do grande pianista Bill Evans, no texto de apresentação do lendário 

álbum “Kind of Blue”30: 

 

Existe uma arte visual japonesa na qual o artista é forçado a ser 
espontâneo. Ele precisa pintar num pergaminho fino esticado com um 
pincel especial e nanquim de uma maneira que pinceladas não 
naturais irão destruir a linha ou furar o pergaminho. Apagar ou mudar 
é impossível. Estes artistas precisam praticar uma disciplina 
particular, que consiste em deixar que a idéia se expresse em 
comunicação com suas mãos de uma maneira tão direta que a 
deliberação não pode interferir. A pintura resultante não apresenta a 
complexidade de composição e a textura das pinturas comuns, mas 
dizem que aqueles que sabem ver encontram alguma coisa capturada 
que escapa a uma explicação. Esta convicção de que a ação direta é 
a reflexão que faz mais sentido, eu acredito, levou à evolução da 
disciplina extremamente severa e única do jazz ou dos músicos 
improvisadores. (EVANS, apud CIAVATTA, 2009, p. 37) 
 

 Esta é uma leveza que deve se buscar na prática musical, através de 

propostas que privilegiem o sentir, em momentos de fruição. Ciavatta traz nas 

palavras acima ainda uma reflexão mais profunda, onde na arte e na música, o 

sentir e o agir deveriam ocorrer de forma concomitante, para que o resultado musical 

fosse mais significativo, tanto do ponto de vista de quem produz a música, quanto do 

de quem a ouve. 

                                            
30 Disco Kind of Blue (Columbia Records), do trompetista Miles Davis, lançado em 1959. 
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 Por fim, foi levantada por Zélia a questão de que, ao ver a dificuldade de 

outros colegas em determinada atividade, sentia-se de certa forma confortada, por 

ver que não era só ela “que estava errando”, que todos estavam lá para errar, para 

superar suas dificuldades. O grupo cresceu percebendo as suas potencialidades e 

dificuldades, e cada encontro ofereceu oportunidades para todos se ajudarem numa 

cooperação musical constante e prazerosa. Todos vêm crescendo nitidamente de 

um encontro para o outro, se entregando, se conhecendo e evoluindo musicalmente, 

a partir das interações de troca de experiência e da expressão das individualidades, 

no âmbito sonoro coletivo.  

 

Num grupo, um aluno não se sente observado. Dispõe de tempo para 
encontrar a maneira que lhe é própria. Além disso, suas experiências 
o preparam para ser capaz de trabalhar sozinho. O professor observa 
a reação dos alunos e adapta a forma do trabalho que propõe, até 
que cada um dos alunos se torne consciente, por si mesmo, de seu 
próprio comportamento e do comportamento dos demais. As diversas 
maneiras de alcançar os mesmo fins enriquecem o aluno, o que não 
se pode conseguir em aulas individuais. (ALEXANDER, 1983, p. 36-
37) 
 

 Acredito que uma das maiores lições desta pesquisa é a de que todos estão 

progredindo de forma conjunta, a partir do respeito às limitações de cada um e à 

relação de parceria que se criou entre os participantes desta pesquisa. É uma 

proposta que vai ao encontro de muitas áreas, entre elas a proposta por Alexander 

em sua formação de grupos para a prática da eutonia. Esta proposta em música 

corporal, neste sentido, tem se mostrado uma abordagem multisensorial, 

transcendendo o conhecimento musical em si ao articular múltiplos aspectos: 

sociais, afetivos e terapêuticos, que vêm emergindo das nossas interações nestes 

três encontros decorridos. 

 

 

4.4.2.4 Quarto encontro: dia 14/07/2011 

 
Participantes presentes: 

1. Gina – artista visual; 

2. João – consultor de seguros; 

3. Edu – ator; 

4. Fernando – biólogo; 
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5. Helena – professora de canto (primeiro encontro); 

6. Carol – educadora física; 

7. Alice – produtora cultural; 

8. Camila – bióloga; 

9. Thaís – bióloga (primeiro encontro); 

10. Elza – musicista; 

11. Gabriel – técnico em informática (primeiro encontro); 

 

 Neste último encontro da série de quatro oficinas ministradas para a 

investigação proposta neste trabalho, tivemos um número de onze participantes. 

Fiquei satisfeito por termos mantido uma média razoável de pessoas nos encontros, 

embora tenha havido uma rotatividade considerável de participantes. Decidi ao longo 

da pesquisa flexibilizar a possibilidade de freqüência, solicitando que todos 

comparecessem aos encontros que pudessem, mesmo que fosse um único 

encontro. Desta forma pude manter a turma cheia, fator de suma importância para 

que as vivências acontecessem de forma mais significativa. Ao final deste último 

encontro, faço um balanço da freqüência do grupo. Considerando todos os 

participantes, obtivemos uma rotatividade de dezoito pessoas durante os quatro 

encontros, sendo que oito pessoas compareceram em três ou em todos os dias. 

Acredito que uma boa parte dos participantes do grupo teve uma freqüência 

considerável na oficina, logo concluo que obtive sucesso na equação número de 

pessoas presentes x freqüência, ainda mais ao considerar que os encontros 

ocorreram ao longo de quarenta dias. 
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 Também achei melhor abrir mão do número mínimo de presenças em função 

da estrutura proposta nos encontros. Cada encontro teve começo, meio e fim e, 

apesar de serem cumulativos, uma pessoa que faltasse a um ou dois encontros não 

teria tanta dificuldade em acompanhar o grupo ao longo das oficinas.  

 Avalio que os que tiveram oportunidade de participar das oficinas em apenas 

um dia também puderam tirar proveito das mesmas, com um caso de exceção, da 

menina Thaís, que compareceu no último dia e não conseguiu acompanhar o 

restante do grupo, acabando por abandonar as atividades quando nosso encontro 

estava na metade. Este fato ocorrido me chamou muito a atenção, pois, apesar de 

cada encontro ter um novo começo, com atividades semelhantes entre si, havia uma 

exigência um pouco maior na execução dos jogos de um dia para outro, em função 

de novos desafios que aos poucos eu propunha para os atores da pesquisa. A 

desistência de Thaís na metade do encontro pode ter sido influenciada por diversos 

fatores. No entanto interpreto que devido ao fato de ela ter comparecido somente no 

último encontro, acabou encontrando o grupo muito amadurecido e com uma relação 

muito bem construída. Também a evolução do grupo, adquirindo sistemas de 

assimilação31 foi notável, o que a cada encontro conferia maior dinamismo às 

atividades, de forma que Thaís teve muita dificuldade em acompanhar a todos neste 

último dia.   

 Neste último encontro, procurei fazer um misto das dinâmicas mais 

significativas praticadas nas vivências anteriores, para que cada um pudesse 

realizar uma avaliação acerca da sua evolução e do desenvolvimento do grupo. 

Novamente a turma demonstrou evolução no quesito “atenção”, com um maior 

aproveitamento em todas as atividades. O grupo demonstrou um entrosamento 

significativo, principalmente entre os que estiveram presentes em mais encontros. A 

maioria já tinha consciência das regras das dinâmicas e jogos, o que fazia com que 

as atividades fossem feitas com maior fluência e me permitia desafiar mais a todos, 

propondo a execução de ritmos mais elaborados e exercícios de polirritmias32 entre 

grupos menores. A cada dinâmica bem executada notei novamente entre os 

participantes um olhar de maior confiança e de expectativa acerca do que estaria por 

                                            
31 Compreendo sistemas de assimilação como novos padrões cognitivos em relação à música, ou 
seja, novas conexões mentais que permitem que cada sujeito se expresse e compreenda a 
linguagem musical com mais facilidade e clareza.  
32 O conceito simplificado de polirritmia em música é a execução de dois ou mais ritmos de forma 
concomitante e independente entre si.   
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vir, isto me estimulou muito na condução das atividades. Os semblantes confiantes 

dos rostos dos atores da pesquisa neste último encontro mostravam-me o quanto 

todos já estavam modificados em relação ao início das atividades. Já demonstravam 

uma musicalidade um tanto mais desenvolvida, desencadeada através desta 

abordagem dinâmica e corporal envolvendo música. Isto tudo ocorreu de muito 

fluente. Acredito que o desenvolvimento da música através do corpo, aliado ao 

caráter integrador de se trabalhar em grupo, desencadeie este ganho, não só de 

habilidades musicais, mas de uma sensibilidade, de uma transformação estética 

muito particular, semelhante à que propõe Gainza em suas reflexões acerca de 

música e corpo: 

 

Las prácticas corporales despliegan la inteligencia sensorial a través 
de um aprendizage em conexión com lãs sensaciones, sin juzgarlas 
ni inducirlas, sin formular qué y cómo sentir; em la búsqueda de um 
aprendizage transformador y afectado. (GAINZA; KESSELMAN, 
2003, p. 15) 
 

 Gosto muito quanto a autora argentina coloca o termo “inteligência sensorial”. 

Percebo esta inteligência, como algo que transcende a própria musicalidade, como 

uma abertura dos sentidos não só para a música, mas para uma série de práticas 

que são permeadas pela arte e pela música. Tenho visto neste grupo o 

desenvolvimento destas capacidades sensoriais. É algo difícil de ser explicado, mas 

é uma mudança que se percebe no olhar dos indivíduos, na atitude musical do 

grupo. 

 Muitos relataram posteriormente a importância de já estarem se sentindo à 

vontade uns com os outros, o que diminuía a sua inibição ao se expor, contribuindo 

para que todos tivessem menos “medo de errar”. Neste encontro, por já notar que o 

grupo estava em um processo de construção de relações de parceria, propus uma 

atividade de alongamento inspirada na dança de contato33, onde o toque entre os 

participantes e o “olho no olho” eram essenciais para a execução da atividade. Para 

a minha surpresa não houve inibição de parte alguma neste exercício. Penso que 

esta entrega dos participantes de certa forma contribuiu para o aprofundamento do 

vínculo afetivo entre as pessoas.  

                                            
33 Dança originada na década de setenta nos EUA, a “Contact Improvisation”, mais conhecida no 
Brasil como Contato Improvisação. Foi sistematizada pelo americano Steve Paxton. (LEITE, 2005, p. 
90-91) 
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 Acredito que o aprendizado não teria se dado de forma tão profunda se não 

houvesse se criado este ambiente dentro do grupo, um “clima” de ensino e 

aprendizagem a partir da cooperação e do afeto, presente em outras áreas já 

expostas neste trabalho, como a própria educação biocêntrica, que em comum com 

os ideais libertadores de Paulo Freire, reflete que “a formação da rede de relações e 

de conhecimentos é um processo integrador da razão e da emoção, do sentimento e 

do conhecimento” (VECCHIA, 2009, p. 133). Por muitas vezes esquecemos deste 

caráter afetivo que a música e as artes possuem, não nos permitindo ser 

influenciados por professores, alunos ou até pelo público que nos assiste, nos mais 

variados contextos. Hoje, não consigo ver uma educação musical que não promova 

este vínculo.   

 A palavra “entrega” foi muito utilizada por vários colegas durante os últimos 

bate-papos. Realmente o grupo, conforme muitos acabaram falando 

espontaneamente, foi se entregando pouco a pouco e acreditando cada vez mais na 

proposta, levando a sério a questão da música corporal. Relatos sobre sensações 

estéticas das mais diversas foram crescendo à medida que as atividades iam 

evoluindo e o grupo ia construindo um vínculo afetivo. Estas sensações só foram 

possíveis a partir do momento em que houve esta integração, onde todos 

mergulharam no mundo dos sons feitos com o corpo, com os corpos em 

disponibilidade, experimentando além da evolução técnica musical, uma variada 

gama de sensações. 

 

A natureza da motricidade produzida pela música é de caráter muito 
geral. Tal frase não determina tal gesto porém apenas nos exalta ou 
nos deprime ou nos agita ou nos acalma. E observam que em vez de 
gestos particulares são muito mais propriamente atitudes que a 
Música provoca. E como estas atitudes são reprimidas e não 
executadas a consciência as percebe como comoções. Comoções 
não cenestésicas e vagas porém determinadas: sentimentos 
“destituídos de qualquer coeficiente intelectual”. (ANDRADE, 1995, p. 
39) 
 

 Andrade reflete muito bem sobre este processo estético, que influencia o ser 

humano numa concepção de totalidade, quando em contato com a Arte. Buscar 

expressar a música por um viés puramente racional é um tanto difícil. Acredito que 

algumas coisas tenham de ficar no ar. Podemos refletir sobre o ritmo, a harmonia. 

Não precisamos rejeitá-los, mas a parte das “comoções”, eu acredito que deva ficar 
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neste âmbito etéreo, comum à estética. A prática e o ensino da música deveriam, a 

meu ver, associar estes dois aspectos, o da fruição e o da reflexão (GRANJA, 2006). 

 A exploração dos sons do corpo em quatro níveis, novamente foi um 

momento de muita riqueza, que foi muito bem aproveitado pelo grupo. Muitos 

novamente relataram que esta forma de explorar os sons de olhos fechados, permite 

um maior contato consigo mesmo ao mesmo tempo em que se ouve o que os outros 

estão fazendo. Nos dois primeiros encontros, os momentos em que exploramos os 

sons do corpo foram mais técnicos, onde todos ficaram de olhos abertos e 

procuraram as sonoridades do seu corpo mais por imitação do que por exploração, 

conforme foi refletido anteriormente. Muitos relataram que esta primeira forma de 

descobrir os sons provocava uma exposição que os levava a sentir um certo 

desconforto, ou até frustração, quando não conseguiam produzir um som que o 

grupo todo estava fazendo. Esta dinâmica de olhos fechados possibilitava ao grupo 

uma maior “liberdade” no momento em que buscavam sua própria sonoridade, ao 

mesmo tempo em que, de uma forma multisensorial, interagiam entre si. A 

realização do exercício de olhos cerrados, tinha por objetivo primordial, “desligar a 

mente dos sentidos físicos” (AZEVEDO, 2008, p. 94), para desta forma atingir um 

estado de concentração que permitisse esta sensação de liberdade, experimentada 

em outras ciências, como a Yoga. Segundo relatos, promovia uma “maior integração 

com o grupo, ao mesmo tempo em que integravam-se consigo mesmos”.  

 Nos exercícios de Refrão Improviso, o grupo demonstrou ainda uma certa 

dificuldade em improvisar, mas era perceptível a evolução dos que participaram de 

todos os encontros, nas práticas. Na verdade acredito que a partir da acomodação 

de vários padrões de ação, muitos já começavam a atingir um estágio de 

representação mental dos ritmos sobre os quais deveriam improvisar, de forma que 

já conseguiam desenvolver uma imagem mental sobre o conhecimento assimilado – 

neste caso o motivo rítmico - e desta forma conseguiam improvisar com maior 

desenvoltura. 

 Notei que neste tipo de exercício as pessoas começaram a aceitar o desafio e 

procuravam tentar de fato improvisar, contribuir com algum som significativo no seu 

momento de tocar. O exercício do Refrão Improviso foi considerado um dos mais 

difíceis por boa parte das pessoas que participaram dos encontros. Ao final dos 

encontros, eram comuns relatos sobre a dificuldade de ter de pensar no que fazer 

musicalmente e ter de executar esta idéia dentro de um curto espaço de tempo, no 
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período de um ou dois compassos, somado ao fato de estar sendo observado pelas 

pessoas. Mas, conforme as considerações trazidas por Ciavatta anteriormente, 

talvez, alguns de nós estivessem pensando demais. A partir do momento em que as 

atividades ocorriam de forma mais espontânea, as dificuldades diminuíam. 

 Nas atividades de improvisos livres como a Sequência Minimal, percebi uma 

maior sensibilidade na escolha dos sons e dos ritmos que foram utilizados. Houve 

exploração de inúmeras nuances e dinâmicas, desde sons suaves como assovios e 

sopros, até sons mais fortes, como palmas estrelas. Houve um momento, quando 

estávamos praticando um Contágio Livre, que não havia uma só palma sendo 

tocada, o que foi muito significativo para mim, pois a palma é um som dos mais 

conhecidos das pessoas que ainda não praticaram a música corporal, logo é um dos 

recursos sonoros mais utilizados nas improvisações. Achei este um dos pontos 

fortes do encontro, pois cada um começou a buscar o seu determinado espaço 

dentro dos mosaicos sonoros, formados nas atividades de criação.  

 Notei em muitos a preocupação de não “atropelar” os outros com um som 

demasiadamente forte, ou até repetir um ritmo que já estivesse sendo executado. 

Nestas atividades de criação, percebi vários momentos de “encaixe”, com cada um 

dando a sua contribuição para o “bolo sonoro” que estava sendo produzido pelo 

grupo. Fiquei muito satisfeito, pois os participantes compreenderam o real motivo 

das atividades, buscando os seus “espaços sonoros”, sem tirar os dos “outros”, no 

exercício constante da sensibilidade e da tomada de decisões musicais cada vez 

mais conscientes. 

 

Neste exemplo, há espaço para a criação livre, que é o som que cada 
um acrescenta ao conjunto, assim como há um contexto a ser 
respeitado, que é o resultado sonoro do conjunto. Não é qualquer 
coisa que vale. Há que se respeitar um volume, um ritmo, uma 
emoção que se apresenta. É como entrar numa roda de pessoas que 
estão conversando. Primeiramente ouvimos o que está sendo dito, 
para depois podermos expressar nossa opinião. Se a conversa é 
sobre a beleza da poesia, não caberia comentar sobre a taxa de juros 
na economia. (GRANJA, 2006, p. 123) 
 

 Estas considerações me remetem a concluir que, entre tantos outros ganhos 

obtidos ao longo dos encontros, começava a ficar nítida a evolução de alguns 

participantes no que diz respeito ao desenvolvimento de inúmeras habilidades 

musicais, como o controle de parâmetros da música para o fazer musical em 

conjunto. Alguns participantes posteriormente relataram que já conseguiam 
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“automatizar” determinados sons e ritmos, o que os permitia ouvir com maior clareza 

o que estava sendo tocado pelo grupo e por conseqüência adequar o seu som à 

composição que estava sendo criada em tempo real por todos. Esta “automatização” 

também possibilitava aos participantes “curtir mais a música, enquanto estavam 

tocando”, proporcionando uma sensação de prazer e liberdade. Conforme foi falado 

anteriormente, a automatização deu-se a partir do desenvolvimento de esquemas 

motores básicos e esquemas de representação mental, de forma que os atores 

começaram a experimentar estes diferentes significados, sentimentos e emoções 

através do gesto musical corporal (RODRIGUES, 2009). 

 A atividade final do Contágio Livre de Olhos fechados foi repetida da mesma 

forma que foi proposta no primeiro encontro. Em relação à sua primeira prática, ela 

foi um pouco mais curta, no entanto percebi novas possibilidades sonoras sendo 

exploradas. O pulso regular, muito presente na primeira vez, foi abandonado por 

várias vezes nesta última execução, o que possibilitou a composição de climas 

sonoros, de momentos de “caos” e de diálogos. Refletindo sobre todas as atividades 

em que solicitei a todos para fechar os olhos, chego à conclusão de que sempre que 

os momentos de criação aconteciam com o sentido da visão bloqueado, as 

explorações sonoras eram muito mais ricas em detalhes e foi muito comum o relato 

do grupo acerca das sensações estéticas variadas, vividas durante este tipo de 

exercícios. Percebo na privação do sentido da visão associada a estas dinâmicas 

grupais, uma ampla possibilidade de educação sensorial, tanto do corpo como na 

questão da acuidade auditiva, sendo uma boa “técnica” para conduzir os indivíduos 

no trânsito a diversos climas. 

 

A ampliação do consciente não é fruto de imagens mais ou menos 
vagas ou de experiências místicas. Afirma-se pouco a pouco por meio 
de exercícios precisos e contínuos que aguçam a sensibilidade 
proprioceptiva. (...) A esse respeito devemos lembrar que o 
comportamento de cada indivíduo influi física e psiquicamente sobre 
aqueles que o rodeiam. Nosso comportamento reflete o nosso 
inconsciente e repercute no inconsciente dos outros, que, por sua 
vez, provoca uma mudança de comportamento. (ALEXANDER, 1983, 
p. 45) 
 

 Aspectos como a perda da sensação de tempo e de espaço foram 

ressaltados por boa parte do grupo, que no fim dos quatro encontros demonstrou 

preferência por este tipo de exercício, mesmo salientando novamente que os 
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exercícios mais técnicos, como os de coordenação motora e memorização 

“auxiliavam na prática dos jogos de criação que estaria por vir”.  

 O que se pode perceber a partir da riqueza das atividades de criação citadas 

no parágrafo anterior, é que os sujeitos da pesquisa já apresentavam, em maior ou 

menor grau, um estado de alerta corporal e disponibilidade musical, apresentando o 

corpo afetado (GAINZA; KESSELMAN, 2003), comentado anteriormente. 

Conduzimos nestes dias os nossos corpos a um estado onde o corpo está “liberado 

de todos os automatismos e devolvido à sua verdadeira liberdade” (ARTAUD, apud 

GAINZA; KESSELMAN, p. 19). Quando isto ocorre, os indivíduos conseguem se 

expressar por meio da música de forma mais espontânea e sensível, extraindo o 

máximo de sua inteligência sensorial.  

 No bate-papo final desta última vivência, muitos teceram considerações 

acerca do “notável crescimento do grupo”, que gradativamente foi se entrosando 

cada vez mais e tendo um aproveitamento muito significativo das atividades. 

Algumas pessoas, como Camila, relataram que perceberam uma evolução musical 

notável ao final destes encontros, o que conseqüentemente fortaleceu a auto-estima 

em relação a sua capacidade de fazer música e interagir musicalmente com as 

pessoas do grupo, o que a meu ver demonstra o sucesso das oficinas, que 

conseguiram promover este crescimento entre as pessoas.  Alguns salientaram a 

importância de esta evolução ter ocorrido dentro do coletivo, onde cada um evoluiu a 

partir da interação com as outras pessoas. “O grupo cresceu musicalmente, e por 

conseqüência eu também cresci”, relatou uma das participantes.  

 Muitos relataram que apesar de fatores como o frio, a chuva, o cansaço, 

faziam questão de ir aos encontros das quintas-feiras, pois sabiam que “apesar do 

cansaço sairiam dali renovados”. O prazer e o bem-estar resultante das práticas 

foram um consenso no grupo. A maioria relatou a sensação de leveza que sentiam 

após os encontros e consideravam este um fator motivacional para a participação na 

oficina. O bem estar promovido é fruto de inúmeros fatores que ocorrem 

simultaneamente. Começando do ato de percutir o próprio corpo, lembrando a 

terapia oriental DO IN, que me remete muito à percussão corporal quando a 

comparamos às técnicas de automassagem orientais, passando pela vivência da 

troca afetiva entre o grupo nos moldes da educação biocêntrica, até os benefícios 

interpessoais da música em si que favorece “o convívio social, as trocas de 

experiências, o conhecimento e o reconhecimento do outro” (GRANJA, 2006, p. 93).  
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 Algumas pessoas, como Alice, comentaram que ficaram surpresas consigo 

mesmas, no que diz respeito ao aproveitamento das atividades. “Não imaginava que 

fosse melhorar tanto”. Outras questões também emergiram, como o fato de que 

alguns começaram a prestar mais atenção nos sons presentes à sua volta, que até 

antes das práticas eram ignorados, demonstrando a evolução da sua escuta e 

capacidade de concentração. Este desenvolvimento da acuidade auditiva foi muito 

mencionado durante as conversas. Também foi relatado que depois que começaram 

a utilizar os corpos para fazer música, muitos se “pegavam batucando na direção do 

carro, na parada de ônibus, na mesa do trabalho...”, buscando novas sonoridades e 

ritmos, ou treinando um som praticado no encontro anterior.  

 Acima de tudo, percebi em muitos a vontade de continuar praticando e 

vivendo a música corporal, que a meu ver trouxe benefícios musicais e extra-

musicais muito significativos na vida cotidiana de vários participantes. Acredito que 

após esta série de quatro encontros, boa parte dos objetivos estabelecidos para a 

oficina tenham sido atingidos. Percebi uma nítida evolução por parte do grupo na 

sua relação com a música, na aquisição de desenvoltura no fazer musical e no 

desenvolvimento de habilidades específicas necessárias para se expressar 

musicalmente.  

 

 

4.4.3 Questionários finais 

 

 Após o término da fase de campo, foi enviado para os atores da pesquisa via 

e-mail um questionário final (ANEXO E), com a finalidade de promover uma auto 

avaliação de cada participante e uma avaliação geral dos encontros. Da mesma 

forma que os dados levantados pelo questionário inicial, seguem abaixo os gráficos 

referentes às questões onde foi possível fazer um levantamento quantitativo dos 

dados.  Os questionários finais fecham a etapa de coleta de dados da pesquisa de 

campo, conforme o planejamento exposto no item 4.4 deste trabalho. A análise 

qualitativa das respostas seguirá com o perfil egresso do grupo nas considerações 

finais deste trabalho, junto com a reflexão final sobre os mesmos. Ao todo, doze 

participantes responderam aos questionários finais. 
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2. A série de oficinas correspondeu às suas expectativas em relação ao que seria 

feito? 

 

 

3. a) Emocionalmente, como foi participar da oficina para você? Você se sentiu à 

vontade durante os encontros? 

 

 

b) Teve dificuldade em interagir com as pessoas durante as práticas? 

 

 

10. Após esta série de encontros, você se sente mais capaz de se expressar por 

meio da música, tocando, criando e interagindo musicalmente com outras pessoas? 

 

 

 

 

 

SIM

83%

NÃO

17%

SIM

82%

NÃO

18%

SIM

8%

NÃO

92%

SIM

73%

NÃO

27%
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11. Em sua opinião, trabalhar o corpo como instrumento musical ajudou no 

desenvolvimento de habilidades musicais, como senso de ritmo e afinação, 

execução de ritmos, capacidade de tocar em conjunto, atividades de composição? 

 

 

12. Você se considera uma pessoa mais criativa, após esta série de encontros? 

 

 

14. Após esta série de práticas, você acredita que a música seja um campo de 

conhecimento reservado aos mais aptos musicalmente, ou você acredita que toda a 

pessoa, sem exceção, tem a capacidade de se expressar por meio da música? 

 

 

15. Você acredita seja necessário ter experiência musical precedente para poder ter 

um aproveitamento pessoal significativo nas dinâmicas propostas? 

 

 

 

SIM

91%

NÃO

9%

SIM

55%

NÃO

45%

SIM

92%

NÃO

8%

SIM

0%

NÃO

100

%
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16. Hoje, como você compreende o papel do corpo no que diz respeito a fazer 

música? A utilização do corpo no fazer musical contribui ou atrapalha o 

desenvolvimento de habilidades musicais? 

 
 
17. Você se considera uma pessoa mais ou menos confiante em relação a se 

expressar por meio da música, após esta série de encontros? 

 

 

18. Em relação ao desenvolvimento de habilidades musicais, você acha que obteve 

um crescimento significativo? 

 

 

19. Tendo em vista a sua capacidade de criação, você acredita que pôde contribuir 

de forma significativa com o grupo durante os encontros? 

 

 

 

 

CONTRIBUI

100%

NÃO 

CONTRIBUI

0%

MAIS 

CONFIANTE

75%

NADA 

MUDOU

25%

SIM

92%

NÃO

8%

SIM

92%

NÃO

8%
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20. A participação nas oficinas promoveu alguma mudança observável em sua vida 

cotidiana? 

 

 

21. As atividades, da forma que foram conduzidas, trabalharam questões que não se 

referem necessariamente a habilidades musicais ou à criatividade? 

 

 

22. Alguma eventual limitação corporal sua o impediu de participar das atividades? 

 

 

23. Após esta série de encontros, você acredita que a música seja uma linguagem 

que deva ser desenvolvida a partir do estudo do corpo como um todo? 

 

 

 

 

 

 

 

SIM

75%

NÃO

25%

SIM

75%

NÃO

25%

SIM

27%

NÃO

73%

SIM

83%

NÃO

17%
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24. Você considera que as dinâmicas abordadas foram inclusivas? 

 

 

 

4.4.4 Análise dos questionários finais 

 
 Após a exposição quantitativa das respostas, será feita neste tópico uma 

breve análise dos comentários mais relevantes trazidos nos questionários finais34.  

 A maioria dos participantes respondeu que a série de oficinas correspondeu 

às expectativas em relação ao que seria feito. Algumas respostas revelaram que, 

apesar de já fazerem ideia do que seria a música corporal, a forma como as 

atividades foram propostas gerou surpresa, em função de uma expectativa 

equivocada criada por alguns participantes. Em relação aos aspectos emocionais, a 

maioria demonstrou que se sentiu à vontade durante as vivências. 

 

- “Nossa uma terapia, que aonde você se diverte aprendendo. Muito a vontade 

parecia que já conhecia todos ali (MANUEL, q. 3)” 

 

- “Foi ótimo, pois estava passando por um momento difícil, meu avô estava 

hospitalizado, então a oficina era um ponto de apoio para desopilar. Em alguns 

momentos me sentia com vergonha por não conseguir me coordenar para fazer uma 

mistura de sons envolvendo varias partes do corpo. Não tive dificuldade de interagir 

com o grupo.” (MÍRIAN, q. 3) 

 

- “Me senti muito bem. Era com muita alegria que ia aos encontros. As relações 

estabelecidas com os participantes aconteceram num envolvimento gradual, de 

forma tranqüila, criando um vínculo afetivo, sentimento de confiança e cumplicidade” 

(CAROL, q. 3) 

 

                                            
34 As frases destacadas em negrito e entre aspas representam as respostas registradas pelos 
participantes nos questionários finais. 

SIM

92%

NÃO

8%
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O fator bem-estar foi amplamente levado em consideração nas respostas às 

primeiras questões, onde muitos refletiram sobre o quanto as oficinas haviam sido 

prazerosas e renovadoras. Ao longo da fase de campo, inúmeros comentários já 

indicavam o quanto o prazer permeou a fase prática desta pesquisa, onde foi feito 

um paralelo entre a música corporal e outras áreas que não se referem 

necessariamente à arte.  

 As pessoas demonstraram algum desconforto no que diz respeito ao 

desenvolvimento das atividades, pois já possuíam uma questão crônica, em relação 

à timidez e à autocrítica, exposta nos questionários iniciais. Foi praticamente um 

consenso entre as respostas o crescimento do grupo no que diz respeito à sua 

desenvoltura e entrosamento.  

 Um dado interessante a ser levantado foram as respostas dadas pelos 

participantes em relação aos momentos em que se sentiram mais à vontade para 

criar. Boa parte das respostas coincidiu com as dadas às questões seguintes (6 e 7), 

que questionavam os atores em relação aos momentos em que tiveram mais prazer 

e perceberam maior entrosamento por parte do grupo. Entre os momentos que 

tiveram maior prazer, figuraram momentos de criação, a execução do ritmo do “Boi”,  

as regências e principalmente os jogos que possibilitavam a improvisação de olhos 

fechados. 

 

- “Experimentamos sons de olhos fechados – me lembrou a liberdade da 

experimentação que temos quando somos criança e despertou a curiosidade por 

isso novamente, o que me revelou como falsa a sensação que temos, 

principalmente depois do fim da adolescência, de que não há mais nada a explorar.” 

(CAROL, q. 4)  

 

- “As atividades que exigiam a criação de ações, os momentos onde éramos 

selecionados para orquestrar, ou seja, para criar e organizar o som produzido pelos 

participantes. (FERNANDO, q. 4)” 

 

- “O boi. Consegui coordenar perna, palmas e voz ao mesmo tempo e até em alguns 

momentos “sentir” o som, deixa fluir, sem perder os tempos dos ritmos, mesmo que 

não estivesse contando os tempos para coordenar tudo. Foi incrível!” (CAMILA, q 4) 
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 Fiquei muito satisfeito ao ler a resposta de Camila, já que ela mesma havia 

relatado no questionário inicial a sua dificuldade em acompanhar grupos com 

palmas e pés no ritmo das músicas. O desenvolvimento de mecanismos de ação 

para a manutenção da pulsação junto ao canto ocorreu de forma nítida com Camila, 

que pôde ter várias habilidades musicais desenvolvidas e terminou o período das 

oficinas surpresa com o próprio rendimento. O interessante a ressaltar é que Camile 

participou de todos os encontros, o que a propiciou ter tido acesso a uma variada 

gama de jogos e provocações.  

 Os exercícios onde eram propostos a todos que fechassem os olhos foram 

muito lembrados nestes questionários finais, onde fatores como a “liberdade” sentida 

ao estar de olhos fechados foram muito levantados nas respostas. 

 

- “Eu gosto muito das atividades de olhos fechados, me liberto muito quando fecho 

os olhos e me livro da expectativa da relação com as outras pessoas, isso é muito 

sutil, eu sou atriz e tal não que seja um problema mas é especialmente relaxante e 

libertador fechar os olhos e criar.” (GINA, q. 5) 

 

- “Teve um dos encontros aonde apagamos as luzes e foi o que mais me deixou a 

vontade ou, melhor acho que pra todos, porque era livre sem tempo nem regência, 

apenas sentir criar e exteriorizar o que fosse e na hora que desejasse. (MANUEL, q, 

5)” 

 

 Acredito que o aumento da acuidade auditiva e a sensação de relaxamento 

para criar tenham colaborado para as atividades de olhos fechados figurarem entre 

as preferidas pelo grupo. Inúmeros teóricos apontam para a melhora na performance 

musical, gerada por um simples fechar de olhos e as suas implicações no fazer 

musical. 

 

Mesmo o ouvinte mais ocasional há de concordar que o ato de fechar 
os olhos altera e define sensivelmente a forma pela qual se dá a 
nossa apreciação de uma música. Mas, por que fazemos isso? O que 
buscamos? Costa (1995, p. 13) citando Gardner nos fala da “(...) 
capacidade de uma pessoa de imaginar no seu ‘olho da mente’ vários 
objetos, cenas e experiências.” Será que este “olho de mente” pode 
efetivamente ver mais, ver além? Minha prática como música, 
professor e aluno me diz que sim, que de olhos fechados é possível 
ver tudo o que antes se via de olhos abertos e muitas coisas que de 
olhos abertos não podiam ser vistas. A impressionante aptidão para o 
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fazer musical que várias portadoras de deficiência musical 
apresentam, me parece, caminha no sentido de corroborar esta 
afirmativa. (CIAVATTA, 2009, p. 37-38) 
 

A importância do “fechar de olhos”, já foi discutida ao longo das análises dos 

encontros, no entanto cabe ressaltar que, além das inúmeras sensações promovidas 

pelo ato de cerrar os olhos, nesta ação há a possibilidade de estimular este “olho da 

mente”, este olhar sensorial, que é desencadeado pela interação no grupo, com os 

olhos fechados. Foi a partir das modificações perceptivas do som, do tempo e do 

espaço, provocadas pela privação da visão nestes jogos, que os atores da pesquisa 

vivenciaram os momentos de maior fruição musical dos encontros, onde pude 

perceber maior entrega e entrosamento do grupo, aliados a resultados sonoros 

muito interessantes. 

 Mesmo com boa parte do grupo trazendo a questão da importância dos jogos 

de Inversões para o desenvolvimento das práticas, estes exercícios foram 

apontados freqüentemente como atividades onde as pessoas se sentiram menos à 

vontade durante as suas práticas. Compreendo esta questão emergida nos 

questionários finais, tendo em vista que as atividades que envolviam coordenação 

motora foram as que mais provocaram os participantes, que tiveram de passar por 

um período de reorganização mental e corporal para que conseguissem vencer os 

desafios destes exercícios.  

 Camila refletiu que as situações onde não se sentiu à vontade foram as em 

que era colocada em evidência perante o grupo, fator compreensivo, tendo em vista 

que esta participante havia revelado primeiramente no questionário final e 

posteriormente durante as oficinas o quanto ela sentia dificuldades em momentos de 

exposição, que para ela eram muito difíceis de serem administrados. 

 

- “Menos prazer: quando tinha que fazer execuções solo, por exemplo na roda, 

quando fiquei muito apreensiva e o som de improviso não se encaixou. Também nos 

exercícios que tinha que ficar no meio da roda. Em ambos há muita exposição. 

Também não é prazeroso quando o regente orienta para que as pessoas tenham 

que se olhar nos olhos e trocar, pois acho que isso tem que acontecer 

espontaneamente, quando é obrigação é muito constrangedor.” (CAMILA, q. 6) 
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 Mesmo tendo trazido a questão de não se sentir confortável ao ter de olhar 

nos olhos dos companheiros quando solicitado por mim, Camila relatou 

posteriormente que se sentiu muito bem quando este “olho-no-olho” acontecia de 

forma espontânea. Interessante esta questão trazida à tona, pois em minhas 

próprias considerações em relação ao segundo encontro, lembro que notei o grupo 

“travado”, quando pedi que interagissem e se olhassem nos olhos. Concluo que esta 

troca, este contato, não podem ser impostos, mas sim estimulados. Desta forma as 

pessoas vão se integrando, na medida em que vão se sentindo à vontade. 

 Em relação à aquisição de confiança no que diz respeito à capacidade de se 

expressar musicalmente, grande parte do grupo se mostrou mais confiante e 

motivado, revelando inclusive uma certa surpresa com os resultados das vivências. 

Entre os que demonstraram este ganho de segurança, Camila mostrou-se uma das 

mais entusiasmadas: 

 

- “Com certeza! Primeiro, por ter visto que sou capaz. Também porque é como se eu 

tivesse “juntado ferramentas”... percebi que posso manter um ritmo contando ele na 

cabeça, seguindo um instrumento ou som específico para encaixar meu som, que é 

possível manter ritmos mesmo sem estar a todo momento ‘contando’ ele, etc.” 

(CAMILA, q. 10)  

 

Acredito que a evolução de Camila se deu através de um contato com a 

música de uma forma diferenciada, em relação a como ela havia tido acesso a 

mesma ao longo de sua vida. Uma abordagem mais sensorial e inclusiva, praticada 

a partir da vivência musical de forma integradora, intuitiva e atual (LOUREIRO, 

2004), permitiu que Camila aproveitasse suas potencialidades e buscasse vencer 

suas limitações, evoluindo e adquirindo maior confiança em relação à música, 

tornando-se sujeita do seu próprio aprendizado.  

 Em relação ao desenvolvimento da criatividade, as respostas do grupo foram 

bem divididas, onde pouco mais da metade dos entrevistados respondeu que se 

sentia mais criativo ao final dos encontros. O interessante a considerar foi que 

alguns dos que responderam que não sentiram evolução na questão da criatividade, 

acreditavam ter desenvolvido ferramentas para uma expressão musical mais criativa, 

como Manuel e Fernando: 
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- “Não mais criativa, mas me tornei mais receptivo e observador quanto aos sons 

produzidos. (FERNANDO, q. 12) 

 

- “Não diria mais criativa, mas com mais atributos para expor minha criatividade.” 

(MANUEL, q. 12) 

 

O que se pode refletir a partir das considerações de Fernando e Manuel é que 

a prática da música corporal proporcionou um crescimento por parte destes atores 

no que diz respeito a uma maior consciência do seu potencial criador, a partir de 

novas possibilidades de ação em relação à música (BUNDCHEN, 2005). Esta 

conscientização adquirida pelos participantes já demonstra o sucesso destas 

intervenções, que visavam também trazer à tona este potencial criativo dos 

participantes. Os novos formatos de ação propostos pela oficina conduziram o grupo 

à exploração, antes de tudo, de suas potencialidades, conforme ratifica Juliane, em 

uma de suas respostas: 

 

- “Aprender, tocar, ouvir, reagir a partir deste método me fez sentir envolvida em uma 

outra atmosfera e em outro lugar onde minhas habilidades musicais foram 

descobertas, reconhecidas, aprimoradas e ampliadas.” (JULIANE, q. 11) 

 

Esta outra “atmosfera”, onde as potencialidades dos indivíduos são 

valorizadas, em detrimento das suas limitações ocorre em função do dinamismo de 

uma proposta inclusiva, que se sedimenta na construção coletiva do conhecimento 

por parte de sujeitos com diferentes níveis de conhecimento musical, que se 

comunicam e se “melhoram” em atividades que primam antes de tudo pela fruição, 

permeada pela humildade que caracteriza toda e qualquer relação dialógica 

(FREIRE, 1970). 

 Em relação ao aumento da confiança em relação a expressão musical, a 

maioria do grupo se considerou mais seguro, ao final desta fase de campo, o que já 

pôde ser percebido a partir da análise das práticas, ao longo da fase das oficinas.  

 

- “A diversidade do grupo me mostrou outras belezas, o que em outras atividades 

musicais não aparece, pois quando se espera executar uma música pré-existente 

existe o “certo” e o “errado“. Eu saí dos encontros menos angustiada com a forma 
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que a música “deve ter”, com menos expectativas de reprodução do formato 

conhecido.” (CAMILA, q. 17) 

 

 Percebo, a partir de respostas como a de Camila, que o grupo e a relação de 

companheirismo desenvolvida em um ambiente estimulante, exerceram grande 

influência nesta aquisição de confiança. Questões como erros e acertos, foram 

desmistificadas em práticas onde o erro é uma brincadeira, desta forma percebemos 

todos que o que mais vale mesmo é tentar e nunca desistir. 

 Tendo em vista a contribuição musical para com o coletivo, a maioria também 

avaliou que conseguiu dar uma contribuição significativa durante as atividades. 

Acredito que estes resultados estejam intimamente entrelaçados aos que se 

relacionam ao ganho de confiança, visto que a partir do momento em que os 

participantes gradativamente iam conseguindo dar uma contribuição razoável nas 

criações e improvisos, era esperado que houvesse um aumento de auto-estima em 

relação ao fazer musical.  

 A importância do entrosamento do grupo foi muito levada em consideração 

nestes questionários finais, bem como a conclusão de boa parte dos participantes de 

que a sua própria evolução se deu no âmbito coletivo: 

 

- “Acho que o grande ‘barato’ da Música Corporal é a possibilidade de troca, o ouvir, 

o estímulo do outro. E tudo muda quando o outro muda. Você muda, o outro muda. 

Sem o OUTRO (o grupo), não existe a troca. CADA ENCONTRO É ÚNICO, CADA 

SER É ÚNICO, CADA RESULTADO É ÚNICO.” (EDU, q. 13) 

 

- “Seria impossível realizar um trabalho assim individualmente, não tem como. A 

gente aprende também observando e também se adaptando, achando desvios 

harmonizando as diferenças.” (GINA, q. 13) 

 

 A interação do grupo, com a finalidade da construção do conhecimento 

musical através do estudo do corpo como instrumento, além de fator primordial para 

o desenvolvimento da linguagem musical, foi desencadeador de inúmeros outros 

benefícios. No coletivo, não ocorreram somente interações musicais. Foram trocas 

afetivas, sociais entre pessoas com diferentes perfis, o que fez com que diferentes 
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aspectos da vida humana fossem colocados em questão tendo como fio condutor o 

diálogo sonoro. 

 
Um olhar de ternura, de raiva, de ódio; um toque de cuidado, de 
carícia, um abraço com desvelo, um presente, uma fala de 
qualificação; um ato de amor, de entrega, de fusão tem sempre uma 
expressão corporal, expressão material, dando origem ao 
conhecimento conceitual, axiológico, estético e político na 
subjetividade de cada um e do grupo. (VECCHIA, 2009, p. 126) 
 
 

 Vivemos momentos de ternura ao conseguirmos encaixar sons, de ódio ao 

produzirmos “ruídos com pouco sentido”, de cuidado ao nos ajudarmos cooperando 

com a construção do conhecimento em uma relação de muita entrega, permeada 

pela “música que vem do corpo”. Aprendemos a ouvir, a tocar, a desenvolver a 

sensibilidade de não tocar também, ou de dar a mínima contribuição sonora, em prol 

de uma composição coletiva. 

  

- “Penso que com o grupo aprendemos a respeitar as múltiplas facetas de cada um. 

Estabeleci uma relação de afetividade e confiança; exercitei o sentido da escuta, do 

olhar, da reciprocidade.O acolhimento do grupo foi de uma real importância  para eu 

me permitir a ousar dentro das minhas limitações. A interação coletiva é criativa e 

nos ajuda a avançar no nosso processo individual.” (CAMILA, q. 14) 

 

 Cem por cento dos participantes consideraram que a música é uma 

linguagem acessível a todos e que o corpo deve ser levado em consideração nos 

contextos de ensino e aprendizagem, onde a percepção e expressão musicais por 

meio de práticas corporais possuem um papel fundamental (GRANJA, 2006). Se boa 

parte do grupo já era consciente da necessidade de cuidar do seu corpo, após esta 

série de práticas muitos concluíram que o corpo é condição essencial para se 

processar qualquer aprendizado.  

 

- “Compreendo, acho que algo mudou em mim até na maneira de dar o texto no 

teatro; também fico atenta para falar com o corpo todo.” (GINA, 16) 

 

 Sobre o desenvolvimento de habilidades musicais, as reflexões a partir da 

evolução do grupo durante as análises da fase de campo foram confirmadas, com a 

maioria dos atores trazendo as considerações de que percebiam um crescimento em 
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relação a um maior domínio da linguagem musical. Muitos levantaram inúmeros 

aspectos extra-musicais desenvolvidos durante estas oficinas, da mesma forma que 

este pesquisador já havia avaliado anteriormente. Nestas considerações, houve 

comentários riquíssimos, como os que transcrevo abaixo:  

 

- “Mas acho que a música também não cabe em si... ela extrapola sua aplicação 

direta e influencia em tudo na nossa vida.” (CAMILA, q. 21) 

 

- “Sim, questões de lógica, coordenação motora, convívio social, questões 

psicológicas. Penso que nosso corpo é um pote aberto às aprendizagens  e sempre 

que direcionamos uma determinada aprendizagem, outras instâncias do ser humano  

são acionadas e provocadas para o seu desenvolvimento integral.” (CAROL, q. 21) 

 

- “Sim, algumas atividades trabalharam a confiança em si próprio e no próximo.” 

(MÍRIAN, q. 21) 

 

A partir destas respostas, entre outras não transcritas, emergiu todo o 

potencial da música para mobilizar diferentes habilidades, como a inteligência 

corporal, matemática, intrapessoal e interpessoal (GRANJA, 2006). Associado a 

estas considerações surgiram questões que tratavam do relacionamento com o 

outro, exercício da cooperação, entrega, da cidadania, entre outros. 

 Por fim, as informações contidas nestes questionários finais mostraram-se 

riquíssimas em conteúdo e profundidade. Proporcionaram aos seus participantes 

uma grande atividade de auto-avaliação, aliás, devo dizer que a mim também. Fui 

presenteado com inúmeros comentários construtivos e carinhosos em relação à 

facilitação das práticas, que de certa forma me causaram muita surpresa, ao ver que 

nos momentos em que eu menos esperava, tive a oportunidade de ajudar os 

participantes, como escreve Carol, em suas considerações dadas ao final do 

questionário: 

 

- “Agradeço a oportunidade que me deste em colaborar com o trabalho de 

aquecimento. Este gesto me pegou de surpresa! Mas foi mais uma aprendizagem: 

exercer a atitude de partilhar o conhecimento, exercer o comprometimento e 
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responsabilidade naquilo que nos propomos e vivenciar momentos de confiança em 

mim mesma e de liderança de forma positiva. Obrigada!” (CAROL, q. 25) 

 

 Concluo, com a leitura destes questionários, que todos saímos destas 

vivências modificados e renovados. A partir da comunhão de momentos leves, 

descontraídos, comungando da música e a vivendo pelo – e a partir do – corpo, 

aprendemos mais sobre música, e sobre tantas outras coisas que ela mobiliza. 

Concluo as reflexões deste capítulo com algumas palavras do inspirador “Cadu” 

Granja, refletindo sobre a importância deste clima de leveza e de brincadeira, 

implícito na música corporal, parafraseando o “Barba”, criador dos Barbatuques, um 

dos grandes responsáveis pela redescoberta desta forma muito especial e autêntica 

de viver a música através do corpo. 

 

Por fim, gostaríamos de destacar um aspecto particular das 
atividades desenvolvidas nestas oficinas: o caráter lúdico. O jogo, a 
brincadeira, a descontração são características constantes em quase 
todas as atividades, o que propicia um clima favorável ao 
aprendizado, ao despojamento e à intuição. Ao encarar o desafio de 
fazer música coletivamente, usando os sons do próprio corpo, tudo se 
passa como numa conversa entre amigos. Há sempre algumas regras 
a respeitar (o ritmo, a harmonia, etc.), mas há espaço para a criaçào 
e para a aventura. Nas palavras do próprio Barboza, “A brincadeira foi 
o motor de tudo, ainda é e vai continuar sendo”. (GRANJA, 2006, p. 
125) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após um período de grande reflexão, é chegado o momento de traçar 

algumas considerações ao finalizar este trabalho.  O processo reflexivo pelo qual 

passei transcendeu as etapas deste trabalho acadêmico. Começou no dia em que 

tive o primeiro contato com a música corporal, assistindo a uma apresentação do 

Barbatuques, no início de 2010. Meus questionamentos começaram neste dia, muito 

antes de ter de delimitar o tema desta monografia. Hoje, escrevo com a felicidade e 

a satisfação de ter cumprido uma etapa importante de minha vida acadêmica e 

artística, na qual estou certo de que aprendi muito mais do que pude ensinar. 

Acredito que este trabalho possa ser encarado como a simples formalização da 

conclusão de uma etapa de – muita – experimentação e questionamentos, que não 

acabarão com o ponto final deste texto, muito pelo contrário.  

 Agora, com mais calma, posso delinear meu histórico profissional, desde a 

entrada no curso de Licenciatura em Música do IPA, Porto Alegre, em 2005, até as 

diferentes experiências que tenho tido a partir daí. Percebo a construção de minha 

identidade enquanto artista, músico e educador, na qual muitas pessoas tiveram um 

papel importante, contribuindo para a minha evolução e amadurecimento. Não 

acredito que seja justo concluir este trabalho, sem fazer alusão a pessoas como a 

professora Lúcia Teixeira, que assistiu minha primeira aula de música para um grupo 

e me apresentou pela primeira vez à sonoridade do grupo Barbatuques; ao professor 

Fernando Pereira, que teve a sabedoria de me mostrar que por vezes “rolar som em 

um boteco” pode me ensinar muito mais sobre música do que horas de estudo 

dentro de uma sala de aula; à professora Patrícia Kebach, por me incentivar a refletir 

com o máximo de rigor sobre os diversos processos de ensino e aprendizagem; à 

professora Denise Sant’anna Bundchen, que com toda sua sapiência orientou-me 

nesta pesquisa e vem compartilhando tantos sonhos comigo; ao Fernando Barba e 

ao meu compadre Stênio Mendes, por me ensinarem a viver toda a beleza em sua 

mais singela forma; a todos os meus alunos, com os quais tive a oportunidade de 

crescer como homem, músico e professor, através das trocas promovidas pelo 

ensino da música; 

Quando um processo educativo é realizado com amor, humildade e 

democracia, todos saem modificados. O Thiago que escreve hoje, não é o mesmo 

de ontem, nem será o mesmo de amanhã. “Sou quem era antes de escrever esta 
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última linha, ou aquele que ainda não escreveu a próxima?” (BOAL, 2008, p. 5). Ao 

final da fase de campo, realizada entre junho e julho de 2011, todos saímos 

modificados. Cada um de nós levou uma lição particular para casa, depois destes 

quatro encontros. Alguns desenvolveram mais suas habilidades musicais, outros 

aprenderam a confiar mais em si mesmos e na sua musicalidade, outros ainda 

aprenderam sobre amor e partilha... 

Os meus objetivos eram claros e sabidos por todos: desenvolver 

competências e habilidades musicais, conduzindo o grupo na tomada de consciência 

do seu potencial musical/criativo, através da utilização do corpo como instrumento 

musical. Acredito ter obtido êxito nesta tarefa. Os resultados expostos nos dados 

levantados a partir dos relatos de campo e dos questionários aplicados, apontam 

para isso. Mas estas não foram conquistas minhas, foram conquistas de um grupo 

que se propôs, que se entregou e se integrou. Agi simplesmente como um elo, como 

um exemplo, pois a melhor forma de cativar as pessoas para as oficinas foi mostrar 

a elas o quanto eu fui modificado por esta abordagem em música corporal. A partir 

do momento em que todos quiseram, eu os desafiei, os incentivei e procurei articular 

a construção do conhecimento musical, aproveitando o melhor que cada um tinha a 

dar, então levantamos vôo.  

Para onde fomos? Não sei dizer ao certo. Permitam-me ser repetitivo, ao 

dizer novamente que a música corporal precisa ser vivida, para assim ser mais bem 

compreendida. O que é possível de ser dito é que este trabalho proporcionou 

descobertas a todos: descobrimos que esta “história” de dom ou talento, com o 

perdão das palavras, é uma grande “besteira”, pois “toda pessoa, sem exceção tem 

capacidade de se expressar musicalmente” (Gina); descobrimos que somos seres 

musicais, que a arte e a música fazem parte do nosso âmago; descobrimos que “o 

corpo é a sede de toda aprendizagem” (Camila); “que o grande “barato” da Música 

Corporal é a possibilidade de troca” (Edu); descobrimos a nossa “capacidade sonora 

e a capacidade de transpor desafios muitas vezes aparentemente intransponíveis” 

(Juliane).  

Sobre o meu processo de aprendizagem, posso dizer que aprendi duas 

coisas muito importantes: primeiro que devemos, e muito, olhar com atenção para 

todas as formas de músicas que estão sendo feitas ao nosso redor. Independente 

de serem “científicas”, ou não. A música corporal não nasceu na academia, nasceu 

da brincadeira, da naturalidade. Lancemos nossos olhares a esta leveza, esta 
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fluência musical que acontece, muitas vezes, na rua. A segunda coisa que levo 

como aprendizado a partir destas práticas e da minha pouca experiência com a 

música que vem do corpo, é que pensar demais às vezes atrapalha, melhor mesmo 

é sentir. Certas coisas têm de ser sentidas, antes de tudo. 

 

Aquilo que um dia eu não sabia me foi ensinado; eu aprendi com o corpo e 
esqueci com a cabeça. E a condição para que minhas mãos saibam bem é 
que a cabeça não pense sobre o que elas estão fazendo. Um pianista que, na 
hora da execução, pensa sobre os caminhos que seus dedos deverão seguir, 
tropeçará fatalmente. Há a estória de uma centopéia que andava feliz pelo 
jardim, quando foi interpelada por um grilo: “Dona Centopéia, sempre tive 
curiosidade sobre uma coisa: quando a senhora anda, qual, dentre as suas 
cem pernas, é aquela que a senhora movimenta primeiro?” “Curioso”, ela 
respondeu. “Sempre andei, mas nunca me propus esta questão. Da próxima 
vez, prestarei atenção.” Termina a estória dizendo que a centopéia nunca 
mais conseguiu andar. (ALVES, 1994, 54-55) 

 
 

Acima de tudo, percebi que já tenho um caminho trilhado como professor. 

Compreendo hoje que o corpo é muito importante para o aprendizado da música, 

mas, sinceramente, não é só o corpo que faz com que este aprendizado se enraíze 

em nossa essência e nos modifique. O que proporciona isso é o olho-no-olho, o 

toque, o ouvir mais e falar menos, a humildade, o amor pelo que se aprende e por 

quem se ensina, a convicção de que só ensino o próximo se me deixo educar pelo 

próximo (FREIRE, 1970). 

Os professores devem encontrar caminhos que os conduzam a uma 

educação musical que liberte os sujeitos pela sua criatividade e pela fruição, através 

da música. Devemos proporcionar e nos deixar levar por momentos de uma música 

mais criativa e dinâmica, de forma que todos possam usufruí-la e se expressar por 

meio dela. Esqueçamos as práticas musicais que levam à exclusão, à segregação, 

que ensinam a repetir sem sentido, tolindo o pensamento e a expressão. A música 

que emerge destas propostas antiquadas já nasce sem vida, porque não permite às 

pessoas colocarem um pouco de si nela. Busquemos a música do oprimido, que 

melhora as pessoas pela e para a arte. Aí está a minha pequena contribuição dada 

com este trabalho. Eu descobri nestes jogos e nestas propostas apresentadas, a 

minha música do oprimido, a música viva. Este é o meu caminho, sei que não é o 

único, mas pretendo continuar nele.  

Finalizo este trabalho com a certeza de dever cumprido. Sempre há algo que 

poderia ser melhorado, mas as coisas são assim mesmo. Na medida em que vamos 
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praticando, aprendemos mais. Fecho o texto certo de que nada é certo, o 

conhecimento é dinâmico e constantemente se transforma; eu sou dinâmico e estou 

sempre me re-formando, estou sempre me descobrindo. Faço minhas as palavras do 

grande e saudoso teatrólogo Augusto Boal: “não sou: estou sendo. Caminhante, sou 

devir. Não estou: vim e vou. Hesito: para onde? Escolho meus caminhos, se puder; 

sigo em frente, se. Obrigado!” (BOAL, 2008, p.39) 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A 

 
Entrevista com João Simão, arte educador e integran te do grupo Barbatuques 

1. Nome: 

Resposta: João Paulo Simão 

 

2. Idade:  

João Simão: 34 

 

3. Formação profissional e acadêmica:   

João Simão: Graduação em Educação Física e mestrado em Educação pela 

UNICAMP.  

 

4. Atividades artísticas e pedagógicas atuais:  

João Simão: Professor de capoeria e circo do Colégio Oswald de Andrade, SP e 

Integrante do grupo Barbatuques. 

 

5. Conte um pouco de como você entrou em contato com a música corporal e 

porque você decidiu desenvolver esta linguagem artística na sua vida:  

João Simão: Conheci o Fernando Barba dando oficinas e me interessei muito, pois 

estudava o corpo na faculdade de educação física. Ele me inspirou a retomar a 

música pelo corpo como instrumento musical. Isso foi muito bom e estimulante. 

 

6. Qual é a organização de uma oficina de percussão corporal do Barbatuques? 

Seus objetivos, jogos, atividades variam de acordo com o publico?  

João Simão: A organização da oficina varia de acordo com o contexto das oficinas. 

Mas podemos dividir em três grupos de conhecimentos. Um grupo é dos sons do 

corpo, o repertório dos sons corporais. O segundo é a organização desses sons em 

ritmos. O terceiro são os jogos de improvisação musical e os arranjos em naipes. 
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7. Como se deu a construção desta forma de trabalhar a música corporal adotada 

pelo Barbatuques?  

João Simão: O Fernando que iniciou essa pesquisa ainda jovem como brincadeira 

de roda com os amigos na escola. Depois de formado em musica pela UNICAMP, 

ele abriu uma escola de musica “Auê” e lá iniciou o curso de rítmica corporal. 

 

8. Que tipos de habilidades musicais você vê sendo desenvolvidas em uma oficina 

do Barbatuques?  

João Simão: A escuta, a criação, a noção de pulso, noção de compasso, tempo, 

contratempo, etc. 

 

9. Que tipos de habilidades extra-musicais você vê sendo desenvolvidas em uma 

oficina do Barbatuques?  

João Simão: (Re)conhecimento do corpo, uma forma de comunicação, atenção e 

concentração, etc. 

 

10. Você acredita que o contato com a música corporal possa conduzir as pessoas a 

uma tomada de consciência a respeito da sua musicalidade, do seu potencial 

criativo?  

João Simão: Eu acho que as pessoas possuem uma musicalidade interior e o nosso 

trabalho é de trabalhar essa musicalidade de cada um em grupo, na relação musical 

corporal entre as pessoas. 

 

11. Que fatores você acha que contribuem para a sensação de bem estar 

experimentada pelas pessoas em uma oficina de música corporal?  

João Simão: Um contato diferente com o corpo, uma forma de abordar o corpo 

produzindo música com ele. Isso pode ser para muitos uma grande descoberta dos 

potenciais do nosso corpo. 

 

12. Além de participar do núcleo performático e pedagógico do Barbatuques, você 

participa regularmente de um grupo de estudos em percussão corporal junto com 

Fernando Barba e Stênio Mendes em São Paulo. Como se organizam as atividades 

de estudos e pesquisa neste grupo?  
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João Simão: Esse grupo tem como objetivo o desenvolvimento da pesquisa 

percussão corporal. Fernando e Stênio coordenam as atividades que variam de 

exercícios técnicos de percussão, de voz e experimentação de novos jogos de 

improvisação. 

 

13. No grupo de estudos, há a preocupação em desenvolver novos jogos e 

atividades, de aprofundar o método de trabalho pedagógico com a música corporal? 

João Simão: Sim 

 

14. Você considera que a abordagem pedagógica utilizada pelo Barbatuques em 

suas oficinas já possa ser considerada uma metodologia de ensino em educação 

musical?  

João Simão: Acho que estamos estudando para poder explorar mais este potencial, 

que acreditamos que nossa prática possui. 

 

15. Em Novembro de 2010 ocorreu em São Paulo, produzido pelo núcleo 

Barbatuques em parceria com a prefeitura de São Paulo e o músico americano Keith 

Terry, o III Festival Internacional de Música Corporal, com artistas do mundo todo 

que desenvolvem esta linguagem. Qual a importância deste evento na fomentação 

da prática da música corporal no Brasil e na construção de uma pedagogia que 

desenvolva esta forma de expressão?  

João Simão: Acho importante para o inicio de uma consolidação de uma área de 

conhecimento chamada “body music” ou música corporal. 

 

16. Como você vê a criação de novos grupos de pesquisa e desenvolvimento desta 

linguagem, como o Fritos (São Paulo), o Instituto Batucar (Distrito Federal) e o 

Batukatu (Porto Alegre)? 

João Simão: Eu acho essas iniciativas muito importantes, pois só colaboram para 

essa consolidação e divulgação dessa forma de trabalhar e produzir música. 

 

17. Qual a sua opinião sobre o panorama da prática e do ensino da música corporal 

no Brasil e no mundo hoje?  

João Simão: Nossa forma de pensar é fazer com que o aluno experimente e vivencie 

conceitos de música para depois entender a teoricamente esses conceitos. Sentir 
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antes no corpo facilita depois o entendimento abstrato do conceito de tempo e 

contratempo por exemplo. É como um idioma. Primeiro aprendemos a falar e depois 

que sabemos falar que aprendemos a teorizar nossa fala e aprender a escrita e 

leitura. Não acontece o contrário. Hoje tendemos a ensinar música teoricamente 

antes de o aluno tocar música. Primeiro podemos ensiná-los tocar pra depois fazê-

los entenderem o que eles tocaram. 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

Conversas com Stênio Mendes, colaborador do grupo B arbatuques 

 

1. Stênio, fale um pouco do seu trabalho no desenvolvimento da Musicalidade 

Instintiva: 

Stênio: Salve Thiago, nem sei mais o que são férias...mas estou bem com o trabalho 

que faço. Gostaria de ter em mãos algo escrito além do já se encontra em textos dos 

Barbatuques, o blogger do Pedro Consorte, <<www.corposonoro.blogger.com.br/>>. 

 Mas especificadamente sobre a musicalidade instintiva vem da tese de que o 

homem nasce com uma musicalidade inata, instintiva e potencial artístico. No 

desenvolvimento da razão o homem é adestrado, é educado, se adapta para o 

convívio social e sobrevivência autônoma, que em parte está baseado no controle 

ou repressão de impulsos instintivos. E através da Arte acredita-se, podemos 

reconectar com a nossa natureza mais instintiva, afetiva, no exercício e 

aprofundamento de nossa sensibilidade, estar pleno no instante presente assim 

como ocorre no reino animal; ou certamente muito mais que isto. É uma temática 

filosófica, mas de tempos em tempos renascem novas teses e junto vão se 

alternando paradigmas.  Quanto a minha oficina busco jogos que proporcione o 

participante sair do campo orbital do si mesmo, para exercitar a atenção para os 

mundos, pessoas que estão a  sua volta, utilizando sons orgânicos em princípio, 

com abertura estética aos ruídos, non-sense, na exploração da sonoridade individual 

e capacidade de harmonizar com o coletivo. É um assunto sem fim...o que vale é o 

caminhar. Vamos caminhando e trocando figurinhas...  

 

2. Fale um pouco do seu encontro com o “Barba” e do desenvolvimento dos 

jogos e atividades das oficinas de música corporal: 

Stênio: A primeira vez que eu vi o Barba, por coincidência foi numa 

reportagem da TV Cultura, aqui em Sampa em 1995, quando ele  demonstrava o 

uso de seu corpo como se fosse uma bateria, com chimbal virando estalos de dedo, 

o bumbo a batida no peito,  a caixa o som da palma, demonstrando ritmos 

brasileiros.  Ele estava divulgando já a sua arte, abrindo um curso destas 

habilidades. Por coincidência do destino, após alguns dias ele aparece dentro da 

minha sala de aula, com a cantora e diretora vocal dos Barbatuques, Lu Horta que 
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nos aproximou por pura intuição feminina e artística. Daí começou a nossa amizade. 

E a partir do final desse curso que eu  coordenava, combinamos de fundir nossas 

pesquisas e os estudos começaram. Convidei-o para ser meu parceiro nas 

pesquisas da Orquestra Orgânica Performática que desenvolvíamos na 

Universidade Livre de música Tom Jobim, e aí a parte pedagógica foi decolando 

junto ao grupo da escola “AUÊ” do Barba e do André Hosoi (também integrante do 

Barbatuques) onde já tinham uma formação do grupo Barbatuques que 

posteriormente integrou alguns dos alunos da ULM também, como o Maurício Maas 

e André Venegas, entre outros.   

Nesta fusão, o Barba  se revela como um grande compositor da percussão 

corporal, surge o tema “Barbapapa’s Groove”,  um  tema “porta estandarte”  da fusão 

da “bateria corporal”, efeitos e exaltação da individualidade criativa dialogando com 

o coletivo.  Nesta fase participei dos primeiros CDs e DVD com  encontros e 

parcerias em cursos, shows e workshops. Continuamos trocando figurinhas e 

procuro colaborar no que for necessário. 

 

3. Qual o espaço para a percussão corporal no Brasil? 

Stênio Mendes: Eu vejo primeiro na sala de aula, antes dos instrumentos 

convencionais, complementando trabalhos de arte na rua, explorando elementos 

acústicos ou ruídos do local, “mitologizando”, compondo, poetizando ambientes. 

Depois acho ideal  para trabalhar com platéias, “quebrar a quarta parede”  (que 

determina uma separação  entre placo e auditório), resgatando uma relação mais 

tribal,  dando a platéia praticamente as mesmas vantagens sonoras daqueles que 

estão no palco e incentiva a partirmos juntos para novas vivências estéticas e 

criatividade.  

 O Brasil sai com grande vantagem ao utilizar esses recursos  

instrumentais, pelo seu temperamento alegre, brincante e criativo,  com sua cultura 

popular muito rica em polirritmias, danças e cantorias, quase livre da tradição rígida 

de adestramentos musicais. 

 

4. Quais as maiores virtudes do trabalho do Barbatuques durante esses 15 

anos? 

Stênio Mendes: Eu atribuo aos Barbatuques como um dos libertadores 

estéticos musicais desse começo de milênio, divulgadores dessa expressão artística 
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no Brasil e no mundo,  pois até então, a poucas décadas atrás, o uso da percussão 

corporal era vista  só como bizarra. Graças ao talento desse grupo, conquistaram 

respeito e admiração entre músicos e platéia de todos os continentes, como uma 

forma autêntica, simples e ou sofisticada de fazer arte. 

 Os Barbatuques projetaram uma nova imagem dessa nova geração 

brasileira, que  tem orgulho e exalta suas raízes. E às vezes  acho que eles não se 

dão conta, talvez pelo próprio talento, talvez por que são novos e não sofreram com 

o constrangimento, o preconceito e às vezes até o impedimento de sair dos 

caminhos musicais  ditados pela academia e pela mídia, e foram em busca de sons 

e estéticas pessoais.  

 Acho incrível que sejam realmente um grupo de arte educadores, 

dando muito duro, com muita garra, muito talentosos individualmente e  praticam a 

fundo a cultura popular brasileira, com a simplicidade de um congadeiro, devoto de 

São Benedito. 

 

5. Quais as contribuições da percussão corporal, ou melhor, do trabalho do 

Barbatuques para a música brasileira?  

Stênio Mendes: O que me ocorre agora é dar um destaque ao fato dessa 

atividade envolver intensamente um diálogo condizente com tantas sensações, 

emoções, movimentos, cognições, que  nossos estados psicológicos mais 

automáticos não encontram espaço. O que se exige é pura presença para não 

perder o tempo, o passo, as imbricações rítmicas, movimentos, afinações dos 

arranjos pré-estabelecidos, envolvendo memória, técnica, coordenação motora, 

talento e além de  fazer tudo isso como estivesse brincando.  Não raro, sensações 

fortes que  requerem um bom nível técnico, podem causar dor,  exaustão, desafinar 

o canto, perder o passo. Exige prontidão psicológica, calma, com criatividade e 

muita sensibilidade para responder a momentos de improvisação por exemplo. Por 

outro lado, ao vivenciarmos estes momentos  de harmonia da mente-corpo-coração, 

nos propicia conectarmos com estados  quase meditativos, de  sentirmos o  aqui-

agora. Eu atribuo estar em estado artístico,  ser um estado de cura, de iluminação 

de nossa presença-conciência. É tudo aquilo que a educação nas escolas deveria 

preparar seus alunos, não só para o futuro, mas principalmente  para o presente, 

onde mora a sensibilidade, o respeito real a vida, a natureza, as relações humanas,  

a arte do viver. 
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ANEXO D 

 

Questionário de ingresso: Oficina de Práticas Music ais a  partir do Corpo – 

Professor Thiago Di Luca 

 

Instruções:  Responda às questões da forma mais clara, completa e sincera 

possível. Quanto mais informações você fornecer, mais rica ficará a coleta de dados 

para a pesquisa e para a identificação do perfil do grupo da oficina. As respostas 

deverão ser colocadas logo abaixo da questão. Após ter respondido ao questionário, 

salve o mesmo adicionando o seu nome ao nome do documento do Word. 

 

1. Nome: 

2. E-mail: 

3. Telefone: 

4. Idade: 

5. Profissão: 

6. Conte um pouco da sua relação com a Arte e do papel que ela exerce na sua 

vida: 

7. Conte um pouco da sua relação com a Música e do papel que ela exerce na 

sua vida: 

8. Você se considera uma pessoa tímida em sua vida cotidiana? 

9. Você se considera uma pessoa criativa?  

10. Considera-se uma pessoa com facilidade para expressar-se musicalmente? 

(cantar, tocar, movimentar-se em relação à música, etc..) 

11. Você acredita que seria capaz de compor músicas? Se a resposta for NÃO, 

diga por quê. 

12. Você se considera uma pessoa segura no que diz respeito a fazer música? 

Sente-se confiante quando lhe convidam para participar de rodas de música, 

nas mais diversas situações? Por quê?  

a. Caso a resposta anterior tenha sido SIM. O que você acha que tenha 

contribuído para a sua segurança no que diz respeito a fazer música? 

b. Caso a resposta anterior tenha sido NÃO. O que você acha que 

poderia fazer sentir-se mais segura e confiante ao expressar-se 

musicalmente? 
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13. Você sente alguma dificuldade no que diz respeito a expressar-se por meio 

da música? Saberia descrever quais as dificuldades? 

14. Quais suas maiores facilidades no que diz respeito a expressar-se por meio 

da música? 

15. Cite uma experiência prazerosa que você tenha tido em relação à música: 

16. Há alguma situação que você tenha vivido que lhe causou constrangimento 

em relação a fazer música? Por quê? 

17. Você acredita que a música seja um meio de expressão que é acessível a 

todos, ou seja, que é possível ser aprendida e utilizada por todas as pessoas, 

independente de terem ou não facilidade? Por quê? 

18. Há algum artista que você admire pela sua sensibilidade musical e 

criatividade? Por quê? 

19. Quais os cuidados que você tem com o seu corpo? Você costuma realizar 

atividades físicas (esportes, dança, etc..) regularmente? 

a. Caso a resposta anterior tenha sido NÃO – Você sente necessidade de 

ter um cuidado maior como seu corpo? Por quê? 

b. Caso a resposta anterior tenha sido SIM – Que atividades envolvendo 

o corpo você pratica? Qual a importância delas na sua vida? 

20. Você possui alguma limitação corporal – dificuldades de movimentos com 

alguma parte do corpo, dor, etc.? 

21. Você sabe dançar? Tem facilidade em dançar? 

a. Caso a resposta tenha sido SIM – Dançar é prazeroso para você? Por 

quê? 

b. Caso a resposta tenha sido NÃO – Qual a sua maior dificuldade em 

dançar? Gostaria de aprender a dançar? 

i. Dançar é prazeroso para você? Por quê? 

22. Você acredita que a música seja uma atividade que envolve o corpo como um 

todo, ou que envolve somente órgãos específicos como ouvidos, boca, mãos? 

Por quê? 

23. O que você entende por música corporal? Já havia ouvido falar neste termo 

anteriormente? 

24. Qual a sua expectativa quanto ao que será praticado nesta oficina? 

25. Você acredita que terá facilidade para interagir musicalmente com as pessoas 

nesta oficina de práticas corporais no fazer musical? Por quê? 
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ANEXO E 

 
Questionário final: Oficina de Práticas Musicais a  partir do Corpo – Professor 

Thiago Di Luca 

 

Instruções:  Responda às questões da forma mais clara, completa e sincera 

possível. Quanto mais informações você fornecer, mais rica ficará a coleta de dados 

para a pesquisa e para a elaboração do texto final da pesquisa. As respostas 

deverão ser colocadas logo abaixo da questão. Após ter respondido ao questionário, 

salve o mesmo adicionando o seu nome ao nome do documento do Word. 

 

1. Nome:  

2. A série de oficinas correspondeu às suas expectativas em relação ao que 

seria feito? Você imaginava que as atividades seriam propostas da forma que 

foram realizadas? 

3. Emocionalmente, como foram participar da oficina para você? Você se sentiu 

a vontade durante os encontros? Teve dificuldade em interagir com as 

pessoas durante as práticas? 

4. Quais as dinâmicas/atividades que para você foram mais significativas? 

Justifique: 

5. Em quais momentos das oficinas você se sentiu mais à vontade para criar, 

improvisar e cantar? Por quê? 

6. Quais exercícios das práticas lhe proporcionaram mais prazer? Quais 

momentos não foram prazerosos para você? 

7. Quais momentos das oficinas que você considera que promoveram um maior 

entrosamento e integração do grupo? Justifique:  

8. Em quais momentos das oficinas você sentiu mais dificuldade em se 

expressar? Por quê? 

9. Em quais momentos das oficinas você sentiu mais facilidade em se 

expressar? Por que? 

10. Após esta série de encontros, você se sente mais capaz de se expressar por 

meio da música, tocando, criando e interagindo musicalmente com outras 

pessoas? Por quê? 
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11. Em sua opinião, trabalhar o corpo como instrumento musical ajudou no 

desenvolvimento de habilidades musicais, como senso de ritmo e afinação, 

execução de ritmos, capacidade de tocar em conjunto, atividades de 

composição? Justifique a sua resposta. 

12. Você se considera uma pessoa mais criativa, após esta série de encontros? 

13. Para você, qual o papel de importância dos outros participantes da oficina, 

para a evolução musical do grupo como um todo? 

14. Após esta série de práticas, você acredita que a música seja um campo de 

conhecimento reservado aos mais aptos musicalmente, ou você acredita que 

toda a pessoa, sem exceção, tem a capacidade de se expressar por meio da 

música?  

15. Você acredita seja necessário ter experiência musical precedente para poder 

ter um aproveitamento pessoal significativo nas dinâmicas propostas? 

16. Hoje, como você compreende o papel do corpo no que diz respeito a fazer 

música? A utilização do corpo no fazer musical contribui ou atrapalha o 

desenvolvimento de habilidades musicais? 

17. Você se considera uma pessoa mais ou menos confiante em relação a se 

expressar por meio da música, após esta série de encontros? 

a. Caso a resposta tenha sido SIM, diga o que você acha que contribuiu 

para que este ganho de confiança tenha ocorrido. 

b. Caso a resposta tenha sido NÃO, diga o que você acha que poderia ter 

contribuído para que você se sentisse mais confiante em relação à 

música. 

18. Em relação ao desenvolvimento de habilidades musicais, você acha que 

obteve um crescimento significativo? 

19. Tendo em vista a sua capacidade de criação, você acredita que pôde 

contribuir de forma significativa com o grupo durante os encontros? 

20. A participação nas oficinas promoveu alguma mudança observável em sua 

vida cotidiana? Caso sim, que mudanças significativas ocorreram? 

21. As atividades, da forma que foram conduzidas, trabalharam questões que não 

se referem necessariamente a habilidades musicais ou à criatividade? 

22. Alguma eventual limitação corporal sua o impediu de participar das 

atividades? 
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23. Após esta série de encontros, você acredita que a música seja uma 

linguagem que deva ser desenvolvida a partir do estudo do corpo como um 

todo? Ou isto não é condição essencial para o aprendizado da música? 

24. Você considera que as dinâmicas abordadas foram inclusivas, ou que em 

algum momento alguma pessoa não pode participar das atividades em função 

do nível de exigência das propostas? 

25. Deixe aqui um breve relato sobre as suas impressões acerca dos nossos 

encontros, algo que você tenha a dizer, que as questões anteriores não 

tenham contemplado:  
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ANEXO F 

 

Glossário de termos e jogos sonoros 

 

Alongamento de Contato Improvisação– Exercício de alongamento em duplas 

inspirado na dança de contato35. Cada dupla deve estar em contato físico constante, 

fixando um eixo de gravidade entre os dois corpos. A partir do momento em que este 

eixo é criado, a dupla deverá alternar movimentos que busquem novos eixos de 

gravidade entre os corpos e por conseqüência, alongar o corpo como um todo; 

 

Carrossel* (DVD) - Jogo de regências múltiplas e criação coletiva. O carrossel é um 

exercício onde se separa o grande grupo em pelo menos três grupos menores. Cada 

um destes grupos menores possuirá um regente, que lançará um motivo sonoro a 

ser repetido pelo seu grupo. Os grupos farão seus sons ao mesmo tempo, formando 

uma polirritmia ou polifonia e a proposta é realizar um encaixe destes sons. A tarefa 

de combinar os sons é do regente de cada grupo, que poderá controlar aspectos 

como volume, intensidade e ritmo, através de gestos espontâneos. Os regentes de 

cada grupo pequeno deverão revezar com os integrantes de seu grupo, de forma 

que todas as pessoas tenham a oportunidade de reger e tomar as decisões musicais 

pelos grupos menores; 

 

Contágio Livre* (DVD) - Jogo de criação livre. Possui os mesmo princípios da 

Sequência Minimal (ler Sequência Minimal), no entanto não é realizado dentro da 

ordem de pessoas dispostas na roda. A primeira pessoa que se sentir inspirada 

lança um motivo sonoro, um estímulo, e quem se sentir estimulado por este estímulo 

poderá entrar com outro som, que se encaixe ao primeiro. Nesta atividade, cada um 

pode começar a criar no momento em que se sentir confortável e inspirado, por isso 

o nome de Contágio Livre. Os sons podem ser modificados em relação à 

necessidade, por exemplo: se um som de baixa intensidade que estava sendo feito 

anteriormente não é mais perceptível no “todo” sonoro, o seu executante pode 

                                            
35 Dança originada na década de setenta nos EUA, a “Contact Improvisation”, mais conhecida no 
Brasil como Contato Improvisação. Foi sistematizada pelo americano Steve Paxton. (LEITE, 2005, p. 
90-91) 
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modificá-lo. Esta atividade também é passível de regência, nos mesmos moldes da 

Sequência Minimal. 

 

Contágio Livre de Olhos Fechados* – Jogo de Criação Livre. Em roda, com olhos 

cerrados e sentados no chão, o grupo faz o exercício do contágio livre, no entanto 

não há regência nem movimento pelo ambiente. A partir da interação entre os 

participantes a composição inicia e vai se modificando a partir dos climas sonoros 

criados. A atividade tem seu fim quando todos retornam espontaneamente ao 

silêncio inicial; 

 

Contágio Livre com Interação* - É feito da mesma forma que o exercício de Contágio 

Livre, no entanto em dado momento os participantes da roda poderão andar pelo 

ambiente, cada um fazendo seu som, procurando interagir musicalmente com os 

outros. Esta variação do contágio livre proporciona a possibilidade de cada um ouvir 

melhor os sons que cada indivíduo do grupo está produzindo, tendo em vista que 

todos irão andar pela sala ouvindo os sons de uma forma diferente do formatado na 

roda inicial. Neste caso, os sons que estão sendo feitos podem ser modificados de 

acordo com as interações entre as pessoas, podendo a sonoridade final tornar-se 

bem diferente em relação a que foi inicialmente produzida pelo grupo; 

 

Ecos * - A partir de um grupo em roda, um dos participantes lança um estimulo 

sonoro, ou motivo sonoro, e todo o grupo repete simultaneamente o mesmo som. A 

seguir será a vez do participante ao lado também criar um novo estimulo e o todo o 

grupo repete. Neste mesmo procedimento todos tem a oportunidade de lançar ao 

grupo seu próprio som, dando a este exercício o caráter de levantamento de efeitos 

alem da  apresentação do fundamental aspecto desta atividade:  exaltar o individuo, 

criativo, trazer a tona a musica de dentro para fora, e estar sempre dialogando com 

o coletivo. 

 

Exploração Sonora do Corpo em Quatro Níveis * (DVD)-  Atividade de percepção e 

de exploração dos timbres do corpo. Em roda e de olhos fechados, todos deverão 

explorar livremente os sons do corpo a partir de quatro níveis estipulados: 1) sons 

sem resistência (sons aéreos, de respiração, sopros, sucções, etc..); 2) sons com 

pouca resistência (sons aéreos com articulação de lábios e língua, estalos de boca, 
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língua, assovios, etc..); 3) Sons com resistência e exploração de consoantes 

(percussão de peito, barriga, pernas, boca, fala em línguas inventadas, percussão 

vocal, etc..); 4) Sons melódicos explorando as vogais (buscar diferentes formas de 

explorar melodias com a boca, através da articulação das diferentes vogais e as 

diferentes formas de pronúncia); O exercício termina com todo o grupo buscando 

uma nota comum para ser entoada em uníssono; 

 

Flecha* (DVD) - Exercício de concentração. O grupo de pessoas, de pé e disposto 

em roda, passa de um para outro, uma flecha imaginária que é disparada a partir de 

uma palma. Todas as pessoas devem “passar” a flecha e o que indica para quem a 

flecha está sendo passada é o olhar e a direção do corpo. A atividade pode receber 

um upgrade onde os participantes podem ter de pisar com um pé no chão antes de 

passar a flecha, ou realizar o passe da flecha dentro de uma pulsação comum; 

 

Imitação (DVD)*- Exercício de exploração sonora do corpo. Uma pessoa produz um 

som ou ritmo corporal, como ou sem regularidade, e este mesmo som ou ritmo deve 

ser reproduzido pelo grupo, logo após o improviso da pessoa; 

 

Inversões de mãos, pés e voz* (DVD) - Exercício de concentração e coordenação 

motora, onde os pés, mãos ou voz marcam a pulsação, enquanto outra parte do 

corpo realiza uma pequena célula rítmica, normalmente dentro do período de um 

compasso. O ritmo e a pulsação deverão ser realizados por uma determinada parte 

o corpo (com palmas, por exemplo) enquanto o pulso é realizado por outra parte 

(pés, por exemplo). Num segundo momento a pulsação e o ritmo são invertidos, 

onde a parte do corpo que estava marcando a pulsação deverá fazer o ritmo e a 

parte do corpo que realizava o ritmo fará a pulsação; 

 

Liga/ Desliga (DVD) – Jogo de criação conduzida. Em roda, de pé e de olhos 

fechados, o grupo inicia um improviso coletivo da mesma forma que o contágio livre. 

Este exercício possui como diferencial a figura de um condutor no centro da roda, o 

único que fica de olhos abertos. Este condutor pode silenciar uma pessoa, aumentar 

ou diminuir o volume, ou até indicar a troca de um som por parte dos participantes, 

através de toques dados em determinadas partes do corpo: toque na testa indica 

começar/parar de fazer um som; toque no ombro indica a mudança de som; toque 
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no topo da cabeça indica aumentar a intensidade de um som; toque nos pés indica 

diminuir a intensidade de um som. Assim que o condutor se sentir satisfeito com a 

sua regência, deverá escolher um novo regente e conduzi-lo ao centro da roda, 

enquanto se coloca ao lado dos outros participantes, aguardando que o novo 

regente o autorize a iniciar um som e reconduza a composição coletiva; 

 

Refrão e improviso* (DVD) - Exercício de execução e improvisação musicais. Em 

roda, todo o grupo realiza um motivo rítmico ou melódico dentro de um período de 

tempo. Entre as repetições deste motivo, haverá um espaço de tempo igual onde 

todo o grupo permanece em pausa, enquanto uma pessoa improvisa livremente. 

Após o improviso, retoma-se o refrão. A atividade acaba após todos tiverem 

improvisado. Uma variação possível desta atividade é quando o improviso pode ser 

feito em duplas, trios ou quartetos, ao mesmo tempo; 

 

Sequência Minimal* (DVD) – Exercício de composição livre. Em roda, cada 

participante (um por vez) irá realizar um som e repeti-lo de forma regular ou irregular. 

Este som deverá ser mantido, enquanto cada um na sua vez deverá acrescentar um 

som que possa se “encaixar” no “mosaico sonoro” que estará sendo formado. A 

Sequência Minimal possui inúmeros desdobramentos. Uma variação possível é 

quando um participante regente (que pode ser qualquer pessoa do grupo) entra no 

centro da roda e pode conduzir a criação do grupo, aumentando e diminuindo o 

volume dos sons sendo feitos, “solando” e silenciando os participantes e até 

dividindo os sons em naipes; 

 

Sequência Minimal Acende/Apaga* (DVD) - Uma variação da Sequência Minimal, 

onde após todos já estarem realizando algum som, cada um ao seu momento vai 

silenciar, na mesma ordem em que a sequência foi criada, até que o grupo retorne 

ao silêncio inicial. Esta variação proporciona ao grupo ouvir como a composição se 

constrói e quais as relações sonoras que são produzidas após cada som deixar de 

ser feito, respeitando a ordem da roda; 

 

* Jogos e dinâmicas de autoria do Núcleo Pedagógico do grupo Barbatuques e do 

professor Stênio Mendes.  

 


