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Resumo 

 

A pesquisa aborda o grupo de percussão corporal Barbatuques e tem por objetivo 

revelar aspectos importantes que contribuíram na profusão e no sucesso do grupo. Ao 

transformarem o corpo em instrumento musical, o grupo criou uma técnica que consiste 

na imitação de ritmos como samba, baião e maracatu, formando como que “caricaturas” 

desses ritmos de maneira apropriada ao corpo. Essa inovação técnica do grupo os coloca 

como pioneiros de uma linguagem em constante desenvolvimento que dialoga com 

outras manifestações da percussão corporal em diversas culturas ao redor do mundo. A 

pesquisa pretende analisar discursos produzidos sobre o corpo na contemporaneidade e 

a valorização da musica brasileira na mundialização para compreender a ascensão do 

grupo. 

 

Palavras chave: corpo, música popular brasileira, mundialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a Joseph Martin Feder 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Introdução 

 

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.” 

Vinícius de Moraes 

 

Essa pesquisa é fruto de encontros que a vida me proporcionou, pois desde que 

passei a freqüentar concertos regularmente em São Paulo tenho conhecido sons e 

pessoas que provavelmente não teria conhecido se não fosse um amante aficionado pela 

música. Muitas de minhas experiências relacionadas à música ficam guardadas no mais 

íntimo de meu ser, sendo quase impossível de se traduzir por meio de palavras os 

efeitos que certos sons têm sobre mim. Há algum tempo, por acaso, tenho conhecido 

pessoas musicalmente muito ativas que acreditam assim como eu no poder da música de 

unir pessoas e culturas diferentes numa atitude de celebração à vida.  Essa pesquisa é 

antes um registro de um momento muito significativo em minha vida onde a música fez 

com que encontrasse a mim mesmo através de muitos encontros e desencontros na 

busca pela minha musa inspiradora.  

Entre tantos músicos e artistas que admiro, escolhi fazer essa pesquisa sobre um 

grupo que vem se apresentando pelo Brasil e pelo mundo encantando centenas de 

pessoas com um jeito muito peculiar de se fazer música. Tratarei do grupo de percussão 

corporal Barbatuques, referência mundial no trabalho e pesquisa com sons do corpo.  

A pesquisa consiste na análise da trajetória e ascensão do grupo Barbatuques 

tendo em vista possíveis fatores que contribuíram para o sucesso do grupo. As hipóteses 

possíveis são os discursos de valorização da cultura popular brasileira por meio de 

festivais internacionais de música na Europa principalmente, sendo a outra hipótese o 
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culto ao corpo na sociedade ocidental por meio dos discursos sobre o corpo na 

contemporaneidade.  

A análise se apóia na obra de Michel Nicolau Netto, “Música Brasileira e 

Identidade Nacional na Mundialização” 
1
 e nas obras de David Le Breton, “A 

Sociologia do Corpo” 
2
 e “Antropologia do Corpo e Modernidade” 

3
. Também foram 

utilizados ao longo da pesquisa textos sobre cultura popular brasileira, em específico 

àqueles que dão um tratamento folclorista ao tema como os escritos de Mário de 

Andrade em seu “Ensaio sobre a Música Brasileira” 
4
, e o ensaio de Gilda de Mello e 

Souza “O Tupi e o Alaúde: uma interpretação de Macunaíma” 
5
 sobre a influência do 

pensamento musical de Mário de Andrade na elaboração de seu livro Macunaíma. 

A metodologia da pesquisa consiste na análise de material audiovisual, no caso o 

documentário “Indivíduo Corpo Coletivo” 
6
, em que se encontram registros importantes 

documentados sobre o grupo Barbatuques, sua trajetória, influências e possíveis ramos 

estéticos do grupo. Além do documentário foi pesquisado através do site do grupo 

Barbatuques
7
 sobre o histórico do grupo e perfil dos integrantes.  

                                                             
1 NETTO, Michel Nicolau. (2009). Música Brasileira e Identidade Nacional na Mundialização.São 

Paulo, Annablume. 

2 LE BRETON, David.(2010). A Sociologia do Corpo. Tradução de Sonia M.S. Fuhrmann. 4.ed. 

Petrópolis, RJ, Vozes.  

3 LE BRETON, David. (2011). Antropologia do Corpo e Modernidade. Tradução Fábio dos Santos 

Creder Lopes. Petrópolis. RJ, Vozes. 

4 ANDRADE, Mário de. (1962). Ensaio Sôbre a Música Brasileira. São Paulo, Martins Fontes. 

5 SOUZA, Gilda de Mello e.(2003). O Tupi e o Alaúde: uma interpretação de Macunaíma. São Paulo: 

Duas Cidades; Ed. 34. 

6
 BARBATUQUES, DVD “Corpo do Som ao Vivo”, gravado em 02 de outubro de 2005 no Teatro Tuca, 

São Paulo. Distribuição MCD. 

7 http://br.barbatuques.com.br/ 

http://br.barbatuques.com.br/
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A pesquisa tem como base as experiências do pesquisador em oficinas com os 

Barbatuques e a participação no 3° Festival Internacional de Música Corporal
8
 ocorrido 

em novembro de 2010 em São Paulo. Aqui o pesquisador adotou o método de 

observador-participante durante oficinas e ao longo do festival buscando compreender a 

atração de participantes pela percussão corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 http://www.br.internationalbodymusicfestival.com/ 

 

http://www.br.internationalbodymusicfestival.com/
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Capítulo 1. Uma brincadeira que deu certo 

 

Considerações prévias sobre percussão corporal  

Embora esse trabalho tenha como foco o grupo de percussão corporal 

Barbatuques, podemos encontrar outras formas de percussão corporal pelo mundo todo. 

Se digitarmos percussão corporal ou body percussion no site Youtube
9
 encontraremos 

vídeos desde grupos profissionais e amadores até comunidades e tribos que 

desenvolvem formas de percussão corporal muito interessantes. É comum encontrar um 

pouco da percussão corporal como uma forma espontânea de se expressar em tribos e 

comunidades tradicionais, assim como em cultos das religiões afro-brasileiras e na 

própria cultura popular brasileira em meio a festejos e cantorias populares, 

diferentemente dos grupos de percussão corporal profissionalizados dos grandes centros 

urbanos que visam obter lucro com seus espetáculos. 

Quando falamos em percussão corporal, portanto, devemos levar em 

consideração os diferentes contextos em que ela se manifesta. Podemos presenciá-la 

tanto numa cerimônia religiosa de determinada tribo como numa praça pública de uma 

cidade com artistas de rua se apresentando em troca de algum dinheiro. 

No que concerne ao aspecto técnico da percussão corporal basicamente se tem a 

combinação entre variações de palmas com diferentes sonoridades, estalos de dedo e 

sons com a boca, que combinados entre si numa seqüência formam determinados 

ritmos. Fernando Barba, líder do grupo Barbatuques, desenvolveu a partir de seu 

conhecimento musical uma técnica de percussão corporal que consiste em imitar ritmos 

                                                             
9 www.youtube.com 
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tradicionais brasileiros como Samba, Maracatu e Baião por meio de séries ou 

seqüências de batidas no peito com estalos de dedo e palmas somente
10

.  

Em sua essência, a percussão corporal é muito simples, qualquer pessoa pode 

com seu corpo inventar sua própria maneira de fazê-la, mas são poucas pessoas em São 

Paulo que se dedicam ao estudo e pesquisas técnicas, entre eles Stênio Mendes 

Nogueira, colaborador do grupo Barbatuques que desenvolve pesquisas voltadas à 

música instintiva através de exercícios de improvisação utilizando a voz, e o grupo de 

estudos semanais FRITOS
11

, dedicados a exercícios que estimulam capacidades de 

coordenação motora na percussão corporal. Também fazem parte da percussão corporal 

em São Paulo o grupo Gumboot Dance Brasil
12

, uma dança tradicional da África do Sul 

inventada por mineradores negros que se comunicavam por meio de códigos/ritmos de 

sapateado usando galochas de borracha nas minas de ouro, e o grupo experimental NOP 

(Núcleo Orgânico Performático
13

), constituído por músicos, atores, artistas plásticos, 

dançarinos, terapeutas, pesquisadores e educadores, o qual busca resgatar de maneira 

criativa e lúdica uma musicalidade instintiva e espontânea, misturando percussão 

corporal com recursos vocais e instrumentos feitos com restos de materiais como 

sucatas. Em Porto Alegre no Rio Grande do Sul atualmente formou-se um grupo de 

estudos de percussão corporal chamado BatuKatu
14

, que teve apoio de Fernando Barba 

e Stênio Mendes com oficinas ministradas em vivências coletivas. 

                                                             
10 Ver partituras musicais adaptadas para percussão corporal nos anexos da página 39. 

11 http://www.myspace.com/grupofritos 

12  http://gumbootdancebrasil.blogspot.com/ 

13
 http://www.corposonoro.blogger.com.br/ 

14 http://batukaturs.blogspot.com/ 

http://www.myspace.com/grupofritos
http://gumbootdancebrasil.blogspot.com/
http://www.corposonoro.blogger.com.br/
http://batukaturs.blogspot.com/
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Muitas pessoas, ao ouvirem outros grupos de percussão corporal, como os 

citados acima, remetem ao grupo Barbatuques pelo fato desse grupo se destacar mais e 

se apresentar com maior freqüência. De fato, o grupo Barbatuques tem uma consagração 

grande por parte do público, pois se trata de um grupo musical que vem desenvolvendo 

há mais de quinze anos um trabalho totalmente pioneiro na pesquisa da percussão 

corporal e conta com uma equipe técnica com vasta experiência na área da produção 

cultural. É, portanto, um grupo que virou referência quando se fala em percussão 

corporal não só no Brasil, mas no mundo todo. 

Como iremos ver nos próximos itens desse capítulo, inicialmente, a percussão 

corporal se apresenta como uma brincadeira para Fernando Barba durante sua 

adolescência, levando-o a aprofundar seus estudos musicais em função dessa 

brincadeira que foi ganhando corpo ao longo dos anos, somando-se com outras 

iniciativas de parceiros e amigos músicos que fundaram o grupo Barbatuques.  

 

1.1 Primeiros passos dos Barbatuques: a pesquisa, os shows e as oficinas. 

Tudo começou quando Fernando Barba, líder do grupo Barbatuques, em sua 

adolescência passou a fazer do próprio corpo um instrumento de percussão. Andando 

pelas ruas de São Paulo, Fernando Barba encontrou uma maneira criativa de se distrair 

com seus devaneios musicais tocando ritmos com o peito, palmas, estalos de dedo e 

sons com a boca. A brincadeira de batucar no próprio corpo foi ganhando espaço entre 

amigos e parentes de Fernando Barba incentivando-o a aprofundar seus estudos 

musicais.  
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Após ter se formado em música popular com especialidade em rítmica pela 

UNICAMP, Fernando Barba junto com Marcos Azambuja e André Hosoi fundam em 

1993 a Auê Núcleo Musical no bairro de Perdizes em São Paulo. Iniciam um grupo de 

estudos entre colegas músicos que se reuniam semanalmente na Auê para pesquisar e 

treinar percussão corporal e a partir de 1995, Barba começa a ministrar oficinas de 

percussão corporal.  

A partir das oficinas de percussão corporal na Auê começa a se configurar o 

grupo Barbatuques com pequenas apresentações para parentes e amigos.  Nem todos os 

quinze atuais integrantes do grupo estão desde o início, pois ao longo dos anos o grupo 

teve diferentes integrantes em sua formação.  

No ano 2000 o grupo começa a ganhar relevância, sendo selecionado pelo 

instituto Itaú Cultural para participar do projeto Cartografia Musical e em 2002 lançam 

seu primeiro CD Corpo Do Som. Passam a se apresentar no circuito SESC e na Sala São 

Paulo em 2003, além de apresentações em outras capitais do país como Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Londrina. Em 2005 fazem turnês internacionais 

pela Espanha e pela França, e lançam seu segundo CD O Seguinte É Esse. Viajam para 

a Colômbia, Nova Zelândia e Israel em 2006. Em 2007 promovem o Primeiro Encontro 

do Grupo de Estudos de Música Corporal em São Paulo com Stênio Mendes, e ex-

integrantes do grupo Barbatuques. Em 2008 lançam o DVD Corpo do Som (registrado 

em outubro de 2005 no Teatro Tuca em São Paulo) e fazem sua primeira turnê nos 

Estados Unidos através do International Body Music Festival
15

, em São Francisco na 

Califórnia, em parceria com o sapateador e pesquisador Keith Terry, idealizador do 

                                                             
15 http://www.internationalbodymusicfestival.com/ 

http://www.internationalbodymusicfestival.com/
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projeto Crosspulse
16

, uma organização sem fins lucrativos dedicada a criação, 

performance e resgate de ritmos em diversas culturas ao redor do mundo. Em 2010 

apresentam-se em Joanesburgo na África do Sul no evento oficial da FIFA para o 

anúncio da Copa de 2014 no Brasil. Em seguida representam São Paulo na Expo 

Shangai, evento multicultural realizado na China. Organizam o 3º Festival 

Internacional de Música Corporal em novembro de 2010 em São Paulo. Estrearam seu 

novo espetáculo infantil Tumpá no Teatro Tuca-Arena e participaram do Festival 

Europalia
17

 na Bélgica em 2011.
18

 

O grupo também desenvolve atividades voltadas à divulgação, ensino e pesquisa 

da percussão corporal pelo Núcleo Barbatuques desenvolvendo projetos sociais e 

ministrando oficinas para empresas, ONGS, escolas e público em geral. Nas oficinas, 

que se dividem em três módulos de diferentes graus de dificuldade, sendo a duração de 

cada módulo de seis horas por dia, são trabalhados aspectos como percepção corporal, 

explorando ludicamente sons do corpo como palmas, estalos de dedo, sapateado e 

recursos vocais através de jogos de improvisação e dinâmicas coletivas a fim de 

produzir melodias e ritmos, com ênfase nos brasileiros, como samba, baião, maracatu, 

afoxé, funk, rock entre outros. As oficinas estimulam a descoberta do corpo pela 

percepção musical de cada individuo, explorando características que cada um possui 

seja no sotaque, no tamanho do corpo, no timbre da voz e na sua “bagagem musical” ou 

                                                             
16 http://www.crosspulse.com/ 

17  http://www.europalia.be/?lang=fr 

18 Visto no dia 01/11/2011 no site www.barbatuques.com.br 

 

http://www.crosspulse.com/
http://www.europalia.be/?lang=fr
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“memória musical” que remete à própria infância. Sobre a vivência coletiva nas oficinas 

pode-se dizer que:  

a prática em grupo nas oficinas dos Barbatuques promove a convivência 

entre esses diferentes corpos sonoros e intenções que se chocam e se 

complementam. Ouvindo o colega, o participante exercita o dialogo musical, 

a cooperação e concentração19 

 

1.2 O Perfil dos Integrantes 

Os perfis dos integrantes do grupo demonstram diferentes níveis de formação 

musical em cada participante, desde atores e acrobatas que migraram para o universo 

musical até aqueles integrantes especializados em música propriamente dita. Formados 

em Música Popular pela UNICAMP são: Fernando Barba, Lu Horta e André Hosoi. 

Outros como André Venegas, Charles Raszl e Giba Alves estudaram na ULM (USP), e 

se tornaram integrantes dos Barbatuques a partir das aulas ministradas por Fernando 

Barba e Stênio Mendes na Orquestra Orgânica Performática da ULM. Outros 

integrantes como Dani Zulu, Flávia Maia, João Simão e Mariah Rocha fizeram parte do 

grupo Baque-Bolado, grupo recriador de manifestações da cultura popular 

pernambucana em São Paulo, referência no ensino e divulgação do ritmo maracatu 

especialmente entre jovens de classe média da zona oeste da cidade. Demais integrantes 

como Bruno Buarque, Helô Ribeiro, Renato Epstein, Marcelo Pretto e Maurício Maas 

possuem formações musicais distintas dos demais integrantes, mas ao longo de suas 

trajetórias artísticas sempre estiveram ligados direta ou indiretamente ao universo da 

                                                             
19

 Visto dia 01/11/2011 no site www.barbatuques.com.br/oficinas-e-worshops/geral 
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música.    A maioria dos integrantes atua no campo da arte-educação, ministrando aulas 

de música, tocando em outros conjuntos musicais e desenvolvendo projetos paralelos.  

 

 

1.3 A influência da cultura popular brasileira e o diálogo com outras culturas 

O repertório das músicas do grupo traz forte influência da cultura popular 

brasileira nos ritmos e nas canções, dialogando com outras formas de expressão 

musicais que vão do flamenco ao sapateado americano, do Gumboot Dance da África 

do Sul ao Beat-box presente na cultura Hip-Hop. 

O primeiro CD Corpo do Som
20

 é marcado principalmente pelo diálogo com a 

cultura popular brasileira em faixas como “Baião Destemperado”, em que resgatam as 

tradicionais melodias das bandas de pifes (flautas de bambus) do nordeste, assim como 

em “Onça” de Juca do Bolo, uma faixa que traduz um pouco da tradição do Boi do 

Maranhão importada para São Paulo pela figura de Tião Carvalho em suas festas e 

apresentações no Morro do Querosene no bairro do Butantã. 

Já no segundo CD do grupo, O Seguinte É Esse
21

, ficam mais evidentes 

influências estrangeiras como na faixa “Carcará”, de autoria de José Candido e João do 

Vale, em que o grupo mistura o ritmo flamenco da Espanha com o beat-box do Hip-Hop 

que consiste na vocalização de ritmos com a boca.  

                                                             
20 BARBATUQUES. (2002) CD Corpo do Som. São Paulo, Distribuição MCD.  

21 _____________. (2005) CD O Seguinte É Esse. São Paulo, Distribuição MCD. 
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1.4 Uma linguagem em constante desenvolvimento: a experiência dos 

festivais internacionais 

Constatada essa tendência do grupo em valorizar as próprias raízes pelo trabalho 

de resgate da cultura popular brasileira, e ao mesmo tempo dialogando com outras 

culturas, pode-se dizer que a linguagem da percussão corporal é uma forma híbrida que 

está em constante desenvolvimento. Ela é tão suscetível de se enraizar numa cultura 

quanto de se adaptar a diferentes contextos e territórios. Já foi dito que cada cultura 

pode ter uma forma especifica de percussão corporal, e se navegarmos pela web 

procurando por vídeos de percussão corporal pelo mundo vamos nos deparar com 

diferentes formas muito criativas de se fazer percussão corporal. Alguns artistas e 

grupos no mundo já viraram referência como Barbatuques (Brasil), Bay Area Sonic 

Ensemble (EUA), Henning von Vangerow (Alemanha), Jep Meléndez (Espanha), 

Kekeça (Turquia), Kenny Muhammad (EUA), Las Flamencas (Espanha), LeeLa 

Petrônio (França), Max Pollak (Áustria), Sandy Silva (Canadá), Slammin All-Body 

Band (EUA), Step Afrika! (EUA), Steven Harper (EUA) e Tekeyé (Colômbia). 

A internet colaborou muito para o intercâmbio dessas diferentes formas de 

percussão corporal pelo mundo aproximando muitas pessoas pela música. Não é a toa 

que o músico americano Keith Terry idealizou o Internacional Body Music Festival 

(IBMF), um festival que teve suas primeiras edições em 2008 e 2009 na Califórnia nos 

Estados Unidos reunindo vários artistas do mundo todo. Em 2010 o terceiro festival foi 

realizado em São Paulo do dia 16 ao dia 21 de novembro sob a direção de Fernando 

Barba e do Núcleo Barbatuques em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e 

com o Consulado Americano contando com a colaboração de voluntários na 



18 

 

organização de uma série de shows, conversas e oficinas em espaços como Galeria 

Olido, Centro Cultural São Paulo, Teatro Cacilda Becker, Centro Cultural da Juventude 

Ruth Cardoso e o Espaço Cultural Rio-Verde. 

A terceira edição do IBMF em São Paulo foi muito bem sucedida, com shows 

lotados, pessoas de várias idades (em geral jovens de 20 a 30 anos e alguns com mais de 

40) com diversas formações profissionais, empolgadas participando nas oficinas e 

querendo experimentar cada vez mais os sons do corpo cada dia que passava no 

festival.  

Tendo em vista o espaço que a percussão corporal vem conquistando através das 

experiências nos festivais internacionais, favorecendo um intercambio cada vez maior 

de pessoas ao redor dessa prática, cabe indagar aqui os motivos pelos quais tal forma de 

se fazer música vem conquistando tantas pessoas. Para tanto, cabe iniciar uma análise a 

fim de entender como se dá a legitimação de artistas ligados à cultura popular no 

mercado musical. Pretendo me basear na análise de Michel Nicolau Netto sobre a 

música brasileira e identidade nacional na mundialização, e em seguida encaminhar para 

uma discussão sobre o culto ao corpo na contemporaneidade.    

 

 

 

 

                                                             
 Tive a oportunidade de participar como voluntário na organização de alguns eventos do festival em São 

Paulo de modo que pude fazer algumas observações como observador-participante. 
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Capitulo 2. Da cultura popular à cultura-mundo: notas sobre a 

percussão corporal no âmbito da mundialização da cultura 

 

2.1 Grupos recriadores de cultura popular e o circuito alternativo em São Paulo 

Como dito anteriormente, existem diversas expressões da percussão corporal 

espalhadas ao redor do mundo em culturas populares e urbanas. Vimos também que a 

percussão corporal se dá em diferentes contextos da atualidade, como é o caso de 

artistas urbanos fazendo seus espetáculos muitas vezes inspirados em cantos e ritmos da 

cultura popular.  A partir do momento em que um músico ou artista se apropria de uma 

determinada manifestação musical da cultura popular, esse mesmo artista tem relativa 

autonomia ao ressignificar determinada canção popular misturando-a com outros 

elementos, como é o caso do grupo Barbatuques ao resgatarem certas tradições fazendo 

suas próprias versões de músicas do folclore brasileiro, misturando com ritmos de 

outras culturas inclusive.  

Alguns músicos e artistas, inspirados na cultura popular brasileira, assumem 

uma posição de destaque ao serem reconhecidos por parte de um público mais seleto 

que, por sua vez, possui um capital cultural (BOURDIEU, 1996) elevado e vai a shows 

do circuito alternativo onde circulam esses artistas ligados à cultura popular brasileira. 

O grupo Barbatuques se apresenta geralmente nesse circuito alternativo em São Paulo 

do qual fazem parte instituições e teatros como Itaú Cultural, SESC, Sala São Paulo, 

Galeria Olido e Teatro Tuca. Estas instituições se situam estrategicamente na mancha 

(MAGNANI, 2000), que abarca bairros de classe média alta (estamos falando de 

pessoas com um capital cultural maior do que um capital econômico propriamente dito) 
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na zona oeste de São Paulo como Butantã, Pinheiros, Vila Madalena, Pompéia e 

Perdizes. Não por acaso é na mesma mancha da zona oeste paulista que se situam 

grupos recriadores de cultura popular identificados por Maria Celeste Mira, de onde 

vêm alguns dos integrantes do grupo Barbatuques, como é o caso de Flávia Maia, João 

Simão, Mariah Rocha e Dani Zulu que fizeram parte do grupo Baque Bolado
22

, que há 

mais de doze anos se dedica ao ensino de atividades como canto, dança, teatro, circo e 

principalmente aulas de percussão com ênfase no ritmo pernambucano do Maracatu. 

Sobre o grupo Baque Bolado: 

(...) foi na Vila Madalena que teve inicio a recriação de maracatu em São 

Paulo com o antigo Maracatu do Baque Bolado, hoje Cia. de Artes do Baque 

Bolado. Surgido em 1996, o grupo foi o primeiro a fazer uma leitura 

paulistana do maracatu. Com instrumentos de samba e uma batida meio 

diferente, começou a fazer arrastões pela Vila e a despertar a atenção dos 

frequentadores do bairro para o ritmo pernambucano (MIRA, 2009, p. 575). 

 

Segundo pesquisa realizada em 2007 sobre o fenômeno juvenil atrelado ao 

interesse pelas culturas populares tradicionais em São Paulo constatou-se que:  

(...) os integrantes dos grupos recriadores de maracatu são jovens de classe 

média, estudantes do 2° grau, universitários ou já graduados, 

predominantemente da área de Ciências Humanas e Artes (MIRA, 2009, p. 

579). 

 

Outro dado relevante retirado das pesquisas com jovens interessados por cultura 

popular em São Paulo atenta para o fato de que o êxito das iniciativas de resgate da 

cultura popular se dá pelo componente lúdico da música, atraindo jovens pelo ritmo dos 

                                                             
22 http://www.baquebolado.com/ 

 

http://www.baquebolado.com/
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tambores e levando à excitação dos corpos, fazendo das experiências do contato com as 

tradições populares um estilo de vida alternativo adotado pelos jovens em oposição aos 

valores da modernidade.  

Dentro do recorte teórico a que essa pesquisa se propõe, cabe dizer que 

semelhante ao modo como grupos de recriação da cultura popular adequaram uma 

linguagem de forma a conquistar e chamar a atenção de jovens e demais espectadores 

para a cultura popular, o grupo Barbatuques adaptaram tradições musicais da cultura 

popular brasileira, acrescentando elementos na sua performance com o intuito de tornar 

por vezes  mais atrativo um ritmo desconhecido pelo público. 

Dentro do contexto da globalização, atentando para novas relações de 

comunicação que aproximam culturas, os Barbatuques fazem a ponte entre uma cultura 

popular/nacional com outras culturas através de intercâmbios em festivais internacionais 

que, por sua vez, desencadeiam processos de criação e experimentação musical que têm 

o corpo como agenciador, adequando uma tradição popular num contexto diferente e 

ressignificando-a. Veremos a seguir como se dão esses processos de desterritorialização 

da música popular no contexto da mundialização da cultura. 

 

2.2 Da cultura popular à mundialização da cultura: ressignificação e valorização 

da música popular brasileira no âmbito internacional. 

Existem grandes festivais e feiras internacionais de música pelo mundo, 

principalmente nos EUA e na Europa, onde artistas regionais e populares tocam musicas 

folclóricas de suas tradições locais. Trata-se de um mercado musical amplo que tem por 

finalidade levar ao público expressões culturais restritas, e por vezes minoritárias, de um 
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país. Curiosamente, muitas culturas e manifestações marginalizadas, como o samba e 

manifestações da cultura africana estigmatizadas pela elite durante todo o período da 

formação do Estado-nação brasileiro, desempenham hoje uma posição de destaque na 

música popular brasileira em âmbito internacional, ou seja, aquilo que antes para o 

Brasil era sinônimo de inferioridade se tornou um dos símbolos de sua identidade 

nacional. Mesmo assim, a cultura popular brasileira passa por determinados filtros do 

mercado e adaptações de manifestações recolhidas do folclore para serem apresentadas 

a um público leigo muitas vezes. É nesse jogo entre uma cultura popular/territorializada 

e uma cultura-mundo/desterritorializada que muitos artistas se encontram no cenário 

atual da música. Com o advento da internet e das novas tecnologias digitais que 

permitem a um produtor musical fazer arranjos e adaptações no computador é muito 

comum ouvirmos os famosos remixes da chamada música eletrônica. Essas novas 

formas de se fazer música muitas vezes trazem consigo referências da cultura pop que 

privilegia uma forma de musica estandardizada e padronizada, ao passo que em 

manifestações musicais restritas ligadas ao folclore tem-se uma diversidade exuberante 

de ritmos, sotaques, e estruturas harmônicas definidas. Entre uma forma e outra de se 

fazer música, cada músico encontra sua própria maneira de combinar elementos de 

fontes distintas. O que cabe aqui analisar é como se dá a apropriação estética de 

determinadas matrizes identitárias especificas em confluência com um processo de 

homogeneização e padronização no contexto da globalização. Para isso faremos uma 

análise baseada na pesquisa de Michel Nicolau Netto sobre a música brasileira e a 

identidade nacional na mundialização.  

O autor em questão tem como foco de análise justamente a ressignificação em 

âmbito global das manifestações musicais da cultura popular brasileira forjada pelos 

interesses do Estado nacional. Primeiramente, é preciso entender que artistas mais 
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consagrados e dotados de capital simbólico possuem maior mobilidade no campo 

artístico legitimado, circulam em circuitos estratégicos nas grandes cidades ligados 

muitas vezes aos interesses do Estado. Desse modo, configura-se um nicho de mercado 

ao mesmo tempo em que se privilegia uma idéia de diversidade cultural, porém, 

selecionada e filtrada por interesses comerciais. Ou seja, existe um campo de forças que 

impõe um embate entre artistas legitimados e não legitimados em torno de interesses 

das empresas e organizações multinacionais em função de eventos onde a identidade 

nacional é valorizada. Sendo assim, é interessante para artistas se ligarem a tradições da 

cultura popular a fim de serem legitimados. Mas na atual conjuntura da ordem global 

não basta ser um agente enraizado e identificado com a cultura nacional de seu país, é 

necessário que os artistas tenham diferenciais em relação a outros grupos já legitimados 

em torno de determinada manifestação popular. Nesse sentido é que se pode entender a 

atual tendência no campo artístico de fazer diálogos com outros estilos musicais em 

ascensão, como é o caso do rap e do hip-hop, estilos marginalizados e pouco 

reconhecidos pelas elites que vêm conquistando diferentes públicos e tendo sua 

linguagem apropriada por artistas consagrados. Em relação a esse fenômeno da 

valorização de aspectos relacionados à identidade nacional em âmbito global podemos 

dizer que: 

(...), se é, justamente, a mundialização que permite pensar na identidade 

nacional como discurso num âmbito global, é este discurso que alimentará a 

própria mundialização, em um processo circular típico da acumulação 

capitalista como via Marx. Ora, como um discurso que não mais depende de 

instâncias territorializadas para que seja produzido, ele, enfim, pode ser 

apropriado por qualquer ator social dentro do espaço global. Como este 

espaço tem suas forças distribuídas desigualmente, parece claro que tal 

apropriação se dará em condições desiguais. Aos mais capazes (a partir de 

seus acúmulos de capitais valorizados na globalização) serão dadas 
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melhores condições de apropriação das identidades mais valorizadas 

(NETTO, 2009, p. 217).  

 

Trata-se, portanto, de artistas dotados de um conhecimento técnico sobre 

condições necessárias para a realização de seus espetáculos que, por sua vez, atendem a 

demandas de seus clientes. Não se está fazendo um juízo de valores aqui em relação à 

posição desses artistas frente ao mercado, pois, como qualquer artista ou empregado 

dentro do sistema capitalista, esses devem vender sua força de trabalho tendo em vista o 

lucro para se sustentarem financeiramente.  Estamos aqui fazendo uma análise que 

cumpre com a missão do trabalho científico de desvendar os interesses e as estruturas 

por trás da trama social e as implicações de determinadas condições estabelecidas 

dentro das condições de trabalho e das atividades que englobam o fenômeno social 

como um todo. 

Sendo assim, podemos afirmar que o grupo Barbatuques se situa dentro de um 

nicho de mercado que privilegia manifestações da cultura popular brasileira forjadas 

pela identidade nacional que dialoga ao mesmo tempo com outras culturas em âmbito 

mundial através de turnês e shows no exterior. É valido ressaltar que o grupo 

Barbatuques faz turnês pela Europa desde 2005 se apresentando em festivais de música 

que tenham como diferencial os aspectos étnicos e populares da música de vários países, 

como é o caso do festival Europália, um dos maiores festivais de cultura da Europa, 

com atividades relacionadas à cultura brasileira previstas para todo o ano de 2012 na 

Bélgica, onde inclusive o grupo Barbatuques enquanto representante do Brasil se 
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apresentou na cerimônia de abertura em outubro de 2011 na Cúpula Brasil-União 

Européia.
23

 

Tendo em vista esses fatores que conferem legitimidade ao grupo Barbatuques, 

que passa pela valorização da música brasileira no âmbito internacional, podemos 

afirmar que boa parte do sucesso do grupo se dá pelo público estrangeiro vislumbrado 

pela cultura brasileira vista muitas vezes como exótica por países europeus. É curioso 

notar como a legitimação de nossas expressões culturais tradicionais muitas vezes se dá 

pela importância e valor que outros países conferem às nossas próprias matrizes étnicas, 

muitas vezes renegadas pela própria nação como foi durante muito tempo no Brasil. 

Essa contradição persiste em varias esferas da vida em sociedade da qual nos damos 

conta muito pouco no dia-dia, privilegiando, muitas vezes, aquela imagem de um país 

tropical em que as diferenças convivem em harmonia. A música, muitas vezes, tem o 

poder de tornar muitas dessas paisagens eternizadas no imaginário social, assim como 

pode muito bem fazer a denúncia de condições subalternas em forma de protesto.  

Encaminharemos para a conclusão desse trabalho com uma reflexão sobre 

possíveis caminhos para um entendimento mais amplo do fenômeno da percussão 

corporal por meio de estudos que tenham como preocupação entender as manifestações 

corporais na sociedade contemporânea. Para isso tomaremos como base as experiências 

das oficinas com os Barbatuques e o 3° Festival Internacional de Música Corporal 

relatando um pouco essas experiências. 

 

 

                                                             
23 http://www.youtube.com/watch?v=f6Rr_Uvd7lw 

http://www.youtube.com/watch?v=f6Rr_Uvd7lw
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Conclusão 

 

Dando seqüência à análise proposta no início deste trabalho, faremos um breve 

apanhado dos discursos sobre o corpo na sociedade contemporânea a fim de levantar 

questões que possam contribuir com futuras pesquisas relacionadas à percussão 

corporal. 

De antemão, cabe afirmar que o atual estatuto dos estudos sociológicos e 

antropológicos sobre o corpo se dá pelo entrecruzamento de diferentes áreas de 

pesquisa, abarcando disciplinas como história, antropologia, sociologia, psicologia, 

psicanálise, biologia, medicina, entre outras.   Tratando-se de um objeto de pesquisa um 

tanto inusitado nas Ciências Sociais, como é o caso da percussão corporal, devemos 

atentar para possíveis recortes teóricos que possibilitem o entendimento, ainda que 

parcial, dessa forma de expressão corporal na contemporaneidade.  

É valido refletir sobre a posição teórica de cada pesquisador com relação a um 

objeto tão multifacetado como o corpo humano. Nesse sentido, podemos seguir com a 

sugestão de David Le Breton que defende a idéia de uma “bricolagem teórica” nos 

estudos sobre o corpo. Segundo Le Breton: 

O pesquisador é propriamente o lugar do cruzamento; como se fosse um 

espelho do objeto de estudo, o constrói como bricolagem, na melhor acepção 

do termo, no sentido de que todo saber, mesmo o mais rigoroso, o mais 

fundamentado, é sempre uma bricolagem teórica, a tentativa de realizar a 

identificação provisória de seu objeto, exposta às querelas de escola e à 

obsolescência, mais ou menos demorada para chegar, da história do 

pensamento. (...) O corpo é a interface entre o social e o individual, entre a 

natureza e a cultura, entre o fisiológico e o simbólico; por isso, a abordagem 
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sociológica ou antropológica exige prudência particular e a necessidade de 

discernir com precisão a fronteira do objeto (LE BRETON, 2010, p.92). 

 

Tomando como base estudos antropológicos sobre práticas e discursos 

relacionados ao corpo na modernidade, Le Breton aponta para a crescente onda de 

práticas relacionadas ao corpo que surgem a cada dia nas sociedades ocidentais onde o 

corpo muitas vezes exerce uma função mecânica e arbitrária de acordo com as 

necessidades individuais. Segundo o autor: 

A caracterização individualista de numerosos setores da sociedade ocidental 

deixa os atores relativamente livres de suas escolhas, mediante a submissão 

formal a uma série de regras. Tudo isso não é sem repercussão sobre a 

maneira pela qual os atores se representam o seu próprio corpo. O universo 

racionalizado é „inabitável‟ lá onde falta a dimensão simbólica. O mundo 

desencantado aspira a espiritualidades novas, um processo de re-

simbolização se exerce, conservando freqüentemente o simulacro, objeto de 

um investimento psicológico considerável, e que se funda sobre um amplo 

inventário de representações do corpo desenraizadas de seu solo originário, 

da filosofia e dos modos de vida que lhe davam um sentido, simplificadas por 

vezes até a caricatura, transformadas em procedimentos técnicos... A partir 

da revalorização do corpo, o imaginário toma aqui sua revanche. (...) 

Freqüentemente, a versão do modelo anatomofisiológico é modificada pelas 

crenças hoje banalizadas nas ondas, na energia, nos astros, etc. Assistimos 

nas sociedades ocidentais a uma multiplicação de imagens do corpo, mais ou 

menos organizadas, em rivalidade umas em relação às outras (LE BRETON, 

2011, p. 135 e 136).  

 

O autor se refere às práticas de cura e tratamento que fazem parte do cotidiano 

nas sociedades ocidentais, desde tratamentos mais bruscos como cirurgias plásticas com 

equipamentos de ponta às terapias mais amenas com homeopatias, práticas de 

meditação, terapias corporais e saberes da cultura popular por exemplo. Desse modo, 

constata-se uma tendência na sociedade ocidental em que o culto ao corpo se torna 
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obsessivo com práticas e terapias a fim de corrigir posturas e costumes do corpo dos 

indivíduos. O autor reflete também como se dá a regulação dos corpos nos modos de 

socialização no ocidente:  

A socialização das manifestações corporais se faz sob os auspícios da 

repressão. Em relação a outras sociedades mais hospitaleiras ao corpo, 

podemos dizer que a socialidade ocidental repousa sobre um apagamento do 

corpo, sobre uma simbolização particular de seus usos, traduzindo-se pelo 

distanciamento. Ritos de evitamento (não tocar o outro, salvo circunstâncias 

particulares, certa familiaridade entre os interlocutores etc., não mostrar seu 

corpo nu ou parcialmente desnudo, salvo em certas circunstâncias precisas 

etc.) ou de regulação do contato físico (aperto de mão, abraços, distância 

entre os rostos e os corpos quando da interação etc.) (...) De maneira 

paradoxal, o homem ocidental, ao longo de sua vida cotidiana, manifesta 

implicitamente sua vontade de não sentir o corpo, de esquecê-lo, tanto 

quanto for possível. Somente uma consciência residual pode legitimamente 

alcançá-lo. (...) O corpo não transparece verdadeiramente à consciência do 

homem ocidental a não ser, exclusivamente, nos momentos de crise, de 

excesso: dor, fadiga, ferimento, impossibilidade física de cumprir 

determinado ato ou ainda a ternura, a sexualidade, o prazer, ou para a 

mulher, por exemplo, durante a gestação, as regras etc (LE BRETON, 2011, 

p.193, 195). 

 

Com relação à condição corporal do homem na contemporaneidade o mesmo 

autor afirma também que: 

O corpo é o presente-ausente, ao mesmo tempo pivô da inserção do homem 

no tecido do mundo e suporte sine qua non de todas as práticas sociais; ele 

não existe na consciência do sujeito a não ser, exclusivamente, nos 

momentos que cessa de cumprir suas funções habituais, quando a rotina da 

vida cotidiana desaparece ou quando se rompe „o silêncio dos órgãos‟. É 

contra o recobrimento do espaço sensorial possível que insurgem numerosas 

práticas corporais contemporâneas. A exigência afirmada da „escuta do seu 

corpo‟ traduz a carência sentida pelo sujeito que procura, a partir da 

simulação, lutar contra o silêncio que impregna sua carne (LE BRETON, 

2011, p. 196). 
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Desses levantamentos sobre a condição corporal do homem na 

contemporaneidade é possível detectar sintomas que caracterizam um mal-estar em 

sociedade com relação aos usos dos corpos, de modo que esses passam a sofrer 

investimentos cada vez mais díspares para atender às demandas do ritmo de vida 

incessante na sociedade moderna. Daí a frenética busca pelo corpo perfeito, jovem e 

saudável na sociedade ocidental, como aponta o autor: 

A busca de uma melhora por meio do melhor uso físico de si, notadamente 

no engajamento energético com o mundo, se ela é atravessada por um feixe 

de signos (a saúde, a forma, a juventude etc.), responde ainda a necessidade 

de restaurar um enraizamento antropológico tornado precário pelas 

condições sociais de existência da Modernidade. Porque o corpo não é mais 

o centro radiante do ser, ele torna-se um obstáculo, um suporte estorvante e 

penoso. As práticas e os discursos que o visam tornam-se então invasivos, na 

medida inversa da atrofia de que este é objeto ao longo da existência do 

sujeito. Elas têm os limites e a força de um „suplemento da alma‟, de uma 

pitada suplementar de sentido pela qual se constrói momentaneamente um 

maior prazer de existir. O corpo do qual se fala, aquele que se exibe e que se 

libera, aquele cujos traços buscam-se nos ginásios, esse corpo triunfante, 

são, jovem e bronzeado da narrativa moderna não é aquele da vida 

cotidiana, diluído na banalidade dos dias. Se o novo imaginário do corpo 

não é sem incidência sobre o cotidiano, seus efeitos permanecem menores, 

eles concernem mais ao imaginário do que ao corpo vivido (LE BRETON, 

2011, p. 198). 

 

Levando em consideração os apontamentos de David Le Breton sobre o culto ao 

corpo nas sociedades ocidentais podemos atrelar em parte o sucesso do grupo 

Barbatuques à tendência atual em valorizar estilos de vida que resgatam o corpo em 

diversas práticas.  
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Observou-se em oficinas ministradas no Núcleo Barbatuques a presença 

significativa de profissionais que trabalham diretamente com o corpo, como terapeutas, 

psicólogos e pedagogos inclusive. Existe grande interesse por parte desses profissionais 

pela percussão corporal, pois nas oficinas se trabalha com aspectos poucos explorados 

durante o dia-dia, como o contato com o outro através do toque e do olhar, 

proporcionando uma experiência comunitária nessas oficinas.  

No 3° Festival Internacional de Música Corporal em São Paulo foi interessante 

observar como pessoas que mal se conheciam já se sentiam à vontade umas com as 

outras nas oficinas, de modo que as etiquetas e convenções sociais ficavam em segundo 

plano. As oficinas do festival foram boas oportunidades de se relacionar com pessoas de 

uma forma única através da música, como numa oficina ministrada com Stênio Mendes 

sobre “Musicalidade Instintiva”, em que os participantes eram instigados a experimentar 

sons não convencionais com a voz usando sons graves e agudos, explorando 

sonoridades por meio de jogos de improvisação e regência com gestos e mímicas
24

. 

Não se pretende rotular aqui a percussão corporal como uma das possíveis 

formas de culto ao corpo, mas sim recolher das experiências em vivências e oficinas 

aspectos positivos que façam sentido para os participantes. A percussão corporal traz a 

possibilidade de vivenciar a música de maneira única para quem pesquisa e se interessa 

nas propriedades terapêuticas da música. É instigante como se pode explorar a 

percussão corporal com qualquer pessoa e observar concretamente como se pode atingir 

bem-estar mental e físico através dessa prática. Pelo fato das oficinas serem em grupo, 

pode-se reparar sobre os comportamentos e personalidades através de jogos, mostrando 

como não se presta atenção e escuta o outro, querendo impor uma determinada opinião, 

                                                             
24 Ver o material de apoio disponibilizado nas oficinas nos anexos (páginas 40, 41, 42,43 e 44). 
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no caso determinado som ao improvisar coletivamente numa roda de canto, por 

exemplo. 

A percussão corporal, por tanto, tem muitos benefícios além do prazer musical 

em si, justamente pelo fato de lidar com o instrumento com o qual nos locomovemos e 

nos utilizamos todo dia, como é o nosso corpo. A percussão corporal pode ser uma boa 

forma de uma pessoa tímida e insegura conquistar autonomia, como foi o caso do 

próprio Fernando Barba que em entrevista afirma: 

Eu era uma pessoa tímida, não tinha uma boa relação com meu corpo, era 

corporalmente bloqueado. O primeiro momento da oficina é uma volta para 

si mesmo. Olhar a mão, tentar encaixar a palma, corrigir. Você tem de se 

observar o tempo todo. No começo, muita gente tem uma certa resistência em 

bater no próprio peito. Tem a ver com auto-afirmação, com seu centro 

existencial. A gente fala “eu” e bate no peito. Não é à toa.25 

 

Finalizemos com algumas considerações finais levando em consideração o que 

foi dito até aqui. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Visto em 14/11/2011. “Percussão Corporal Desenvolve Coordenação e Ativa Circulação”. Fonte:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u3737.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u3737.shtml
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Considerações finais 

 

Abordamos nesse trabalho a trajetória de um grupo musical que conquistou 

centenas de pessoas ao redor do mundo atraindo pessoas de diferentes culturas através 

de uma linguagem simples e sofisticada que toca no mais intimo de cada um. A 

percussão corporal do grupo Barbatuques tomou uma dimensão sem escalas criando 

multiplicadores dessa linguagem com as oficinas desenvolvidas pelo grupo, 

incentivando cada vez mais e mais pessoas encontrarem seus próprios sons.  O grupo 

soube combinar de maneira única as tradições folclóricas brasileiras com o aquilo que é 

mais contemporâneo, recriando à sua maneira um pouco da cultura popular brasileira de 

modo a torná-la conhecida pelo público. É mérito do grupo também ter desenvolvido 

uma linguagem pouco explorada com o corpo e fazer com que pessoas se aproximem 

por meio da música respeitando as diferenças e valorizando a diversidade humana. 

Desse modo finalizamos esse trabalho esperando ter colaborado com uma análise que 

possa ter reverberações em outras áreas, incentivando novas pesquisas e abordagens 

sobre expressões culturais e artísticas na contemporaneidade.  
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