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Existe  uma  série  de  propostas  quanto  à  natureza  da  arte.  Eu  vou

defender um ponto de vista aqui que é mais evolutivo. Eu acredito que a

arte, como todos os tipos de conhecimento e formas de conhecimento, a

arte é uma estratégia evolutiva adaptativa da espécie humana e de toda a

espécie viva também, não só nós. Todas as coisas vivas recorrem a algum

critério artístico pra poder sobreviver.

Jorge Albuquerque Vieira
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RESUMO

O  presente trabalho  investigou  o  potencial  do  encontro  entre  a  música  corporal  e
algumas  danças  tradicionais  brasileiras  e  como  este  encontro  pode  favorecer  a
compreensão de padrões rítmicos e gestuais de diversos estilos musicais. Em um caráter
embrionário objetivou-se promover o contato dos participantes nele envolvidos com o
universo gestual de algumas danças brasileiras que, associados às técnicas de música
corporal,  podem  estimular  dinâmicas  e  exercícios  de  criação  musical  e  de
movimentação  corporal.  A pesquisa  foi  realizada  com um grupo de  dança  em uma
cidade do interior de São Paulo ao longo de 2015. A fim de se verificar a assimilação
dos padrões rítmicos, gestuais e dos desdobramentos das atividades propostas, optou-se
pela metodologia da pesquisa ação, utilizando o recurso de entrevistas e da captação de
áudio e vídeo. Os resultados encontrados apontaram para as inúmeras potencialidades
destas atividades na esfera artística e pedagógica, além de ampliar o referencial estético
e cultural dos participantes.

Palavras-chave: música corporal, danças brasileiras, criação musical e coreográfica.



Introdução

Por muito tempo, desde minha infância, tive a oportunidade de tomar contato

com diversas atividades que me exigiram certa disponibilidade e mobilidade física. A

capoeira, as várias modalidades esportivas (natação, futebol e voleibol) e, com o passar

dos anos, a dança contemporânea, o sapateado americano e algumas danças populares

brasileiras (como o côco, capoeira,  samba e frevo) e as técnicas de música corporal

(como  Barbatuques,  Gumboots e  Hambone)  contribuíram  para  as  bases  da  minha

formação artística. 

Há quinze  anos tomei  contato  com a  técnica  de  música  corporal  do  grupo

Barbatuques (Brasil-SP), do qual, hoje, sou integrante. Fazer parte desse grupo me fez

conhecer outras técnicas de música corporal como o “Gumboots” (África do Sul) e o

“Hambone” (EUA). Participar das atividades performáticas e pedagógicas com o grupo

Barbatuques me proporcionou (e ainda proporciona!) uma vasta experiência nas áreas

musical e corporal que são diferentes tanto em relação às abordagens de dança (em salas

de ensaio ou fora delas) como também na abordagem convencional do conservatório

clássico, o qual cursei por oito anos fazendo violão clássico, teoria, história, apreciação

musical,  prática  de  conjunto,  contraponto  e  regência  coral  na  Escola  Municipal  de

Música-SP, entre os anos 1996 e 2004. 

Diferentes por diversas razões:

1-A  começar  pelo  objetivo  que,  apesar  de  toda  movimentação  corporal

necessária, é, em princípio, promover a compreensão de elementos que fazem parte da

música e não da dança. 

2-As danças  tradicionais do Brasil,  aqui,  servem de inspiração e  orientação

para uma eventual direção de movimento. Ao mesmo tempo, não se pode desconsiderar

o campo de investigação que se abre ao fazermos esse cruzamento;

3-Por consequência do inevitável aspecto plástico gerado pela movimentação

do corpo no espaço;

4-Em razão  do  instrumento  a  ser  usado,  o  corpo,  e,  por  isso  mesmo,  sua

aproximação com a dança e a possibilidade de diálogo com essa área;



5-E  também  pela  forma  de  abordar  procedimentos  de  composição,

improvisação e de como perceber,  praticar e  expandir a  linguagem por uma técnica

incomum, a música corporal, e sua relação com as danças brasileiras.

A música (ou percussão) corporal1 está ganhando notoriedade e se tornando

mais conhecida. Alguns pesquisadores reconhecidos na área da pedagogia musical já

realizaram exercícios musicais fazendo do corpo o meio para os mesmos. Nas palavras

de  Consorte  (2014,  p.28),  “muitos  pesquisadores  trouxeram,  com  seus  respectivos

processos  de  pedagogia  musical,  a  atenção  para  a  utilização  dos  sons  corporais  no

processo de musicalização. Para Ruger (2007, p. 22), educadores musicais como Émile

Jaques  Dalcroze  (1865-1950),  Carl  Orff  (1895-1982)  e  Murray  Schafer  (1933-)

buscaram um conhecimento musical pautado na prática e na vivência corporal.” 

Atualmente  existem  diversos  grupos  pelo  mundo  que  utilizam  a  música

corporal nas suas performances e nos seus processos de criação como, por exemplo,

Barbatuques (Brasil), Stomp (Inglaterra), A mano limpia (Espanha), Corposonic (EUA),

Çudamani  (Indonésia),  KeKeÇa  (Turquia),  TeKeYé  (Colombia),  Molodi  (EUA),

Gumboot  Dance  Brasil  (Brasil),  Fritos  (Brasil),  entre  outros. Esses  grupos  também

promovem oficinas (workshops) que visam, além de difundir alguns conteúdos dos seus

processos  de  pesquisa,  dialogar  com  outras  áreas  da  arte  e  expandir  os  meios

pedagógicos para o fazer musical.

Das inúmeras atividades realizadas por estes grupos, que alcançam centenas de

participantes, nota-se a formação de uma massa crítica em torno dessa técnica2, que se

dá devido a evidente conexão com as linguagens artísticas já conhecidas e, mais ainda,

pela alta qualidade estética que se alcança de uma maneira inusitadamente simples, que

é usar apenas o corpo como instrumento musical. Ou seja, trata-se de mais uma forma

de praticar a linguagem musical,  por meio de outra abordagem e provocando novas

influências tanto na esfera artística quanto pedagógica.

A proposta  do  presente  estudo  é  aproximar  duas  instâncias:  a  da  música

corporal  –  com as  respectivas  técnicas  – e  a  da dança,  e  desenvolver  processos  de

ensino-aprendizagem, bem como investigar os possíveis desdobramentos dessa proposta

1 Embora exista uma discussão importante entre as definições de música corporal e percussão corporal, o

presente trabalho não tratará de conceituá-las por não constituir objetivo central do mesmo. 

2 Particularmente, considero a música corporal uma técnica e não uma linguagem, entendendo-a como

uma técnica para a prática da linguagem musical. 



visando estimular a criação de novos padrões de ritmos e de movimentos, e/ou mesmo

de fluxos de movimentos sem necessariamente buscar a realização de um padrão.

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa,

pois toda informação que chega entra em negociação com as que já

estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde

as informações são apenas abrigadas. [...] A informação se transmite

em  processo  de  contaminação.  (KATZ  e  GREINER  apud

CONSORTE, 2006, p.131).

Essa  aproximação  pode  soar  anacrônica  ou  mesmo  como  um  resgate

dependendo de como encaramos os cruzamentos entre as disciplinas. Historicamente, as

linguagens são interdisciplinares desde sua origem. 

A expressão “mousiké”, que deu origem a palavra que hoje conhecemos como

“música”, tem origem grega e “denominava tanto a dança quanto a poesia e a música.

Essa indistinção fazia todo o sentido para os gregos, pelo fato de acreditarem que os

movimentos  ritmados do corpo se originavam da mesma natureza da melodia e  das

palavras” (ELIA, 2010 p. 13).

Sem desconsiderar os aspectos globais das linguagens da música e da dança,

alguns recortes se fazem necessários para traçar possíveis cruzamentos das mesmas e

tornar viável a pesquisa-ação proposta, dado que os assuntos intrínsecos a essas áreas

são de enorme complexidade.

Discutir  sem  dividir:  a  palavra  complexus  retira  daí  seu  primeiro

sentido,  ou  seja,  “o  que  é  tecido  junto”.  Pensar  a  complexidade  é

respeitar a tessitura comum, o complexo que ela forma para além de

suas partes. (MORIN, 1997, p. 17) (MORIN apud CONSORTE, 2014,

p. 9)

Em música,  podemos abordar separadamente as propriedades do som (altura,

duração, intensidade e timbre) e as propriedades da música (ritmo, harmonia, melodia) e

também podemos encontrar termos como “frase melódica”, “padrão rítmico”, “cadência

perfeita”, “cadência de engano” entre outros, para nominar eventos já conhecidos.  Na



esteira desse raciocínio acerca do “que é tecido junto”, a presente pesquisa foca em

investigar passos das danças brasileiras em fusão com alguns desses conceitos, ou seja,

uma pequena movimentação – como a “ginga” da capoeira ou o passo da “gaveta” do

frevo, por exemplo – que podemos aqui chamar de “ostinato gestual” estará vinculada a

um  gênero  musical  (samba,  baião,  capoeira,  entre  outros)  que,  de  alguma  forma,

contempla os termos e conceitos citados acima.

A relação entre gesto e som é muito genérica, mas, aqui, será feito um recorte

sobre o ritmo e que, como desdobramento, pode invadir  a propriedades melódicas e

harmônicas  em algumas atividades.  Dourado (2004, p.  239) define  ostinato  como a

“repetição  sucessiva  de  determinado  padrão  na  partitura.  Há ostinatos melódicos,

rítmicos  e  harmônicos,  que  empregam  recorrentemente  uma  mesma  sequência  de

acordes.” Nessa definição verificamos que o termo ostinato é um evento que não está

presente somente na esfera rítmica.

Assim  como  os  ostinatos ocorrem  na  música,  pode-se  verificar  que  nos

movimentos corporais de qualquer dança também ocorrem certos padrões, ou seja, uma

recorrência  dos  gestos  e  passos  de  algumas  danças  tradicionais  onde  são  vistos  os

movimentos  que  se  repetem.  Esses  padrões,  longe  de  serem  vistos  como  eventos

estanques, podem e devem receber alterações, ou seja, partindo de um padrão rítmico,

impulsionado por ele, outras subdivisões – de ritmo e consequentemente de movimentos

– devem aparecer.

Desta forma, encontram-se nessa abordagem, alguns conteúdos que dialogam

entre si e que do ponto de vista pedagógico é pertinente elucidar. Para tal, levantarei

algumas perguntas que servem de margem para essa pesquisa.

Sobre a conexão entre ritmo e movimento,  do ponto de vista histórico,  que

música serve para uma determinada dança e quais são suas características rítmicas? 

A dança, em si, pode produzir algum ritmo?

Como a música corporal pode trazer alguma luz a esse respeito?

Qual técnica de música corporal pode executar um determinado ritmo?

É possível fazer a fusão entre uma técnica e outra? Quais ritmos podem surgir a

partir dessa fusão?

É relevante o resultado estético, da plástica gestual?



A música corporal, ou seja, aquela que é praticada sem um instrumento (ou um

mediador externo) para a execução de uma peça, não é tão conhecida, mas está longe de

ser algo a ser inaugurado. Já as dinâmicas pedagógicas oriundas dessa pesquisa podem

parecer  inaugural,  porém,  com forte  respaldo  cultural  uma vez  que,  historicamente,

música e dança sempre caminharam (ou dançaram e tocaram) juntas.

Diante  do  exposto,  este  projeto  tem como  pergunta  de  pesquisa:  a  música

corporal e as danças tradicionais do Brasil podem favorecer a compreensão de padrões

rítmicos e melódicos de diversos estilos musicais?

Neste  sentido,  a  pesquisa  se  desdobra  em  objetivos  específicos  que  se

complementam e ampliam a discussão proposta, a saber:

 Tomar contato com algumas técnicas de música corporal e alguns passos das 

danças tradicionais brasileiras, bem como a fusão das mesmas.

 Perceber a relação entre os ostinatos contidos no gestual do corpo e nas frases 

musicais, bem como estabelecer as conexões dos estilos, ou seja, se o estilo do 

gesto corresponde, ou não, ao estilo musical.

 Tomar contato com aspectos históricos sobre os estilos, local de origem, 

influências sofridas e reconhecimento do seu potencial expressivo na 

contemporaneidade para a proposição de estratégias de ensino que favoreçam a 

aprendizagem das características rítmicas e gestuais de variados estilos musicais 

tradicionais brasileiros.

 Sugerir propostas de educação musical a partir da organização dos dados 

estudados para possíveis expansões da pesquisa.

A hipótese  é  de  que o  ensino  de música  pode estimular,  através  das  danças

tradicionais brasileiras e de técnicas de percussão corporal, o potencial da gestualidade

física como meio para uma compreensão mais efetiva dos padrões rítmicos e melódicos,

para o reconhecimento dos diversos estilos musicais existentes no Brasil e, também,

para exercícios de criação musical e gestual.

Os  meios  para  se  apreender  aspectos  específicos  da  linguagem musical  são

variados.  Pode  ser  pela  audição,  pela  observação  do  gesto  de  alguém tocando  um

determinado instrumento, dançando, entre outros.

A relação entre movimento e som é muito estreita se observarmos um corpo

bailando sob o estímulo de uma música. Até mesmo alguns regentes, dependendo da



expansividade  do gesto no comando de um coro  ou orquestra,  parecem,  por  vezes,

dançar.

No campo pedagógico, a relação entre um movimento e alguma propriedade do

som (altura, intensidade, duração e timbre), ou da música (ritmo, melodia, harmonia ou

gênero/estilo) pode ser pertinente e eficiente. Conforme aponta Sanchez (2009).

“A música é composta por sonoridade e movimento. O próprio som é

uma  forma  de  movimento…  Os  movimentos  desempenham  papel

primordial na compreensão e domínio rítmico… A música não se ouve

somente com o ouvido, mas com todo o corpo.” (BACHMANN, 1998,

apud  DALCROZE,  1907,  citado  por  SANCHEZ,

2009, p. 43).

Assim como por meio da observação e imitação e/ou um mediador externo

(instrumento, brinquedo ou o corpo do “outro”), os movimentos corporais podem ser

um recurso para assimilação de padrões rítmicos gestuais e musicais:

“Na Índia, as danças clássicas ainda hoje são ensinadas de modo a

agregar  o  conhecimento  musical  inerente  a  elas.  Dança  e  música

encontram-se intimamente ligadas e se aprendem concomitantemente.

De  modo geral  pode-se  dizer  que a  relação do ser  humano com a

música e a dança, e a forma como estas linguagens são concebidas na

educação dependem do período histórico, social e cultural no qual se

inserem.” (SANCHEZ 2009, p. 42) 

Dentre  tantas  formas de  aprendizagem, algumas podem ser  decorrentes  das

danças brasileiras que, em sua maior parte, é realizada num contexto coletivo. O caráter

lúdico e  inclusivo desse contexto pode contribuir  para a  fluência desse aprendizado

além  de  promover  a  socialização  entre  os  participantes.  Acerca  da  efetividade  das

instâncias lúdica e multidisciplinar que a fusão entre movimento corporal e música pode

realizar e que é facilmente verificável nas tradicionais danças circulares de vários povos

do mundo, onde há a música cantada, tocada e dançada,  Travassos (2003), no seu artigo



“O  sentimento  da  brincadeira:  novas  modalidades  de  conhecimento  da  música

folclórica”, aponta para a importância de se unir diferentes experiências artísticas: 

“Os musicólogos acadêmicos estão fadados a servir-se de um modo de

discurso qualitativamente diverso do discurso musical,  resistente  às

”traduções” literárias ou visuais.  Nos anos 1960,  o etnomusicólogo

Mantle  Hood  vislumbrou  na  bi-musicalidade  –  análoga  ao  bi-

lingüismo  –  um método  para  lidar  de  maneira  sistemática  com a

irremediável cisão entre fazer música e falar sobre música (v. Hood

1971). Desde então, tornou-se parte do saber corrente da disciplina a

convicção  de  que  “não  há  substituto,  na  pesquisa  de  campo

etnomusicológica,  para  a  intimidade  que  nasce  das  experiências

musicais compartilhadas. Aprender a cantar, dançar e tocar no campo

é um método bom e é muito divertido” (MYERS, 1992, p. 31).”

Os passos  das danças são relativamente simples  e  oferecem grande riqueza

gestual. De um modo geral, os movimentos das danças são curtos e breves seguindo um

padrão que se repete e o entendimento da ocorrência do ostinato no gesto corporal pode

facilitar  a  compreensão  do  mesmo  na  música.  Da  mesma  forma  com  o  caminho

contrário, ou seja, a percepção de um ostinato na música pode levar a compreensão do

movimento corporal da dança daquela música, ou mesmo de outra.

Uma vez  que,  geralmente,  os  gestos  e  os  passos  de  dança  de  algum estilo

musical fazem com o corpo o desenho rítmico e/ou melódico, não raramente os passos e

gestos podem gerar células rítmicas de outro estilo musical, trazendo à tona o aspecto

seminal dessa abordagem.

Por exemplo, um passo de frevo ("tesoura") pode gerar uma condução de surdo

do samba. A ginga da capoeira pode gerar uma condução de zabumba do baião.

Dessa forma, o ensino e as vivências musicais a partir das danças tradicionais,

e de atividades que podem se desdobrar dessas práticas como ornamentação dos ritmos

a  partir  do  gestual  do  corpo,  contrapontos  músico-gestuais  e  jogos  de criação e  de

improvisação a partir  dos ostinatos podem favorecer um aprendizado musical rico e

variado quanto a estilos e à percepção rítmica. 



Metodologia de pesquisa

Para  responder  o  problema  levantado,  contemplar  a  hipótese  elaborada  e

colaborar com as áreas pedagógica e artística da música e da dança, o método escolhido

é o de Pesquisa-Ação.

“A metodologia da pesquisa-ação busca a compreensão e a interação

entre pesquisadores e membros das situações investigadas, e trabalha

na  faixa  intermediária  entre  o  contexto  microssocial  (pequenos

grupos) e o contexto macrossocial (sociedade). Esse tipo de pesquisa

analisa as diferentes formas de ação e privilegia a pesquisa empírica

por meio de observações e ações em meios sociais.” (ANASTÁCIO,

2014, p 209) 

Tal  delineamento  metodológico  foi  escolhido  por  permitir  ao  pesquisador

maior liberdade em relação ao perfil do trabalho proposto.

Pesquisa-ação é definida “como um tipo de pesquisa social com base empírica,

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um

problema  coletivo,  no  qual  os  pesquisadores  e  os  participantes  representativos  da

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.  […]

Uma pesquisa pode ser classificada como pesquisa-ação quando houver realmente a

ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema em observação. Além

disso, é preciso que seja uma ação não trivial, isto é, uma ação problemática merecendo

investigação  para  ser  elaborada  e  conduzida”  (ANÁSTACIO,  2014,  p.  209  apud

THIOLLENTT 1988).

Para a presente pesquisa utilizou-se como instrumento de coleta  de dados a

entrevista  semiestruturada,  com  perguntas  que  tem  foco  na  análise  dos  dados  que

surgiram durante os encontros que visaram promover o contato com o universo gestual

de algumas danças brasileiras associado às técnicas de percussão corporal, porém com

uma flexibilidade e abertura para se aprofundar em questões de naturezas pedagógica e

artística.

Além da entrevista  semiestruturada,  foram usados outros  recursos  de coleta

como áudio/vídeo e fotos.



“A pesquisa-ação é inovadora do ponto de vista científico somente

quando é inovadora do ponto de vista sociopolítico, isto quer dizer,

quando tenta colocar o controle do saber nas mãos dos grupos e das

coletividades que expressam uma aprendizagem coletiva tanto na sua

tomada de consciência como no seu comprometimento  com a ação

coletiva.”  (ZUNIGA,1981,  apud  THIOLLENT,  1988,  citado  por

ANASTÁCIO, 2014, p. 212).

Os participantes  expostos  a presente  proposta  são de uma cidade de médio

porte dentro do Estado de São Paulo. As atividades foram realizadas em uma escola de

dança durante aproximadamente 8 meses, com 2 encontros por mês, 3 horas cada, ao

longo de 2015. Esse grupo tinha aproximadamente 15 pessoas, na faixa etária entre 12 e

45 anos.

Os participantes possuíam diferentes formações. Eram professores e alunos de

música,  teatro,  dança – de diversas orientações, como a clássica, contemporânea e o

sapateado americano – e artes plásticas entre outras formações não relacionadas às artes.

A entrevista contou com questões que tentem captar a hipótese apresentada e o

aspecto interdisciplinar da proposta, posto que é evidente o interesse das pessoas nos

seguintes aspectos:

-  pedagógicos: tanto na área de dança, como na do teatro e da música, diversos jogos

coletivos são praticados e os interesses de cada área encontram intersecções comuns;

- experimentais: as técnicas de percussão corporal e as possibilidades de deslocamento

espacial  geram particular interesse no grupo de dança,  além de maior conexão com

aspectos  musicais  (rítmico,  principalmente)  como  elemento  aperfeiçoador  da  esfera

coreográfica;

-  musicais:  as  práticas  contemplam intensivamente  as  propriedades  do  som (altura,

duração, intensidade e timbre) e da música (ritmo, melodia, harmonia).

Um dos aspectos a ser avaliado é o aprendizado dos ritmos realizados por meio

das técnicas de percussão corporal em fusão com as danças brasileiras (coco, capoeira,

frevo, samba e cavalo-marinho).

Outro aspecto relevante a ser observado e avaliado é o possível desdobramento

da plasticidade e expressão corporais,  oriundas dessa fusão,  bem como a criação de

células rítmicas de outros estilos que podem surgir dessa prática.



Relato de Experiência

Para a presente pesquisa utilizou-se como instrumento de coleta  de dados a

entrevista semiestruturada, com perguntas focadas na análise dos dados que surgiram

durante  os  encontros  que  visaram  promover  o  contato  com  o  universo  gestual  de

algumas danças brasileiras – coco, capoeira, frevo, cavalo-marinho e chula gaúcha –

associado às técnicas de música corporal (Barbatuques, Gumboots e Hambone), porém,

com  uma  flexibilidade  e  abertura  para  se  aprofundar  em  questões  de  naturezas

pedagógica e artística.

Além da entrevista semiestruturada, foram usados outros recursos de coleta de

dados como o registro em áudio/vídeo das aulas.

A dinâmica dos encontros começava com um aquecimento corporal visando

acionar o tônus e o alongamento dos músculos e articulações. Para tal, foram propostos

alguns  movimentos  inspirados  na  dança  contemporânea  (contato  com  o  chão,

rolamentos e giros nos planos baixo, médio e alto), na capoeira (ginga, esquiva) e no

frevo (tesoura, gaveta,  por exemplo) e de uma maneira simplificada,  visando apenas

aquecer  o  corpo  e  oferecer  um  registro  corporal  aproximado  daquilo  que  os

participantes experimentariam.

Em seguida, foram realizados alguns jogos musicais que estimulavam o reflexo

e a memória. Células rítmicas e movimentos eram propostos e o grupo os repetia. Tudo

muito simples inicialmente como, por exemplo, quatro passos e em seguida, parados,

quatro palmas. Palma no tempo, palma no contratempo, uma ciranda, um passo básico

de Gumboots, uma célula rítmica de ijexá, ou outro gênero. Muitas vezes, tudo era feito

na voz – cantando a célula rítmica usando fonemas - para depois ser realizado numa

técnica  –  Gumboots,  Hambone ou  Barbatuques  –  cada  uma  com sua  peculiaridade

gestual, obedecendo à fluência e a facilidade da execução. O estágio seguinte foi o de

encontrar um passo/movimento inspirado nas danças brasileiras para realizar a fusão

entre os elementos rítmicos e gestuais de cada gênero (samba, capoeira, baião, fervo

entre outros).

De  um  modo  geral,  a  cada  aula  sempre  havia  uma  novidade.  Podíamos

trabalhar a mesma célula rítmica,  mas com outra referência gestual ou mesmo outra

técnica. Por exemplo, o ritmo do baião foi feito na técnica do Barbatuques (priorizando

a  articulação  dos  sons  do  peito,  dos  estalos  dos  dedos  e  da  palma),  na  técnica  do



Hambone e,  ainda,  com a  movimentação  da  ginga  da  capoeira.  Essa  parte  da  aula

geralmente era feita em roda, porém, às vezes usávamos o espelho da sala por uma

questão prática de visualização do exercício.

Após  o  grupo  assimilar  alguns  padrões  –  ostinatos -  foram  realizadas

sequências  de  diferentes  ritmos  bem  como  sobreposições  entre  os  mesmos.  Por

exemplo, uma sequência podia começar com o ritmo do baião, continuar com o ijexá e

finalizar com o samba-reggae. Como exemplo de sobreposição, uma célula de samba-

reggae podia ser feita simultaneamente, como um contraponto, à célula rítmica do ijexá.

Dependendo da desenvoltura de uma sequência, era escolhida uma célula com

uma  duração  definida  (oito  tempos  ou  dois  compassos  em  quatro  por  quatro,  por

exemplo) e essa mesma duração deveria existir também como pausa, ou seja, executa-se

um ritmo e faz-se a  pausa do mesmo tamanho mantendo a pulsação que podia  ser

sustentada com estalos de dedos ou com uma contagem interna, sem som. Em seguida,

no espaço da pausa, um por um, cada participante podia improvisar um ritmo ou um

gesto  com  especial  atenção  na  duração  do  espaço  deixado  (oito  tempos  ou  dois

compassos de quatro tempos). O grupo Barbatuques chama esse exercício de “Refrão e

improviso”, onde o refrão é a célula em que o grupo inteiro toca junto e o improviso é o

espaço em que o participante deve fazer o que quiser, desde alguma frase rítmica com

os recursos praticados nos encontros, ou, no caso desta pesquisa, se valendo de algum

gestual inspirado nas danças propostas ou mesmo do repertório individual, até mesmo

cantar, desde que fosse respeitado aquele breve espaço para o improviso e retornasse

para o refrão junto com o grupo. 

Esse exercício é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que é simples,

desenvolve noções de prática de conjunto, forma – partes onde: ou se toca em grupo, ou

se sustenta a pulsação, ou se improvisa - concentração e criação. 

A  cada  encontro  sempre  houve  uma  pequena  composição  resultante  dos

exercícios propostos, seja uma sequência ou uma sobreposição de ritmos ou mesmo as

duas coisas: uma sequência rítmica – começando pelo baião e emendando na capoeira,

por exemplo - seguida de uma sobreposição entre dois ritmos – ijexá sendo executado

junto com o samba-reggae. 

Por fim, após breve alongamento visando relaxar a musculatura, numa roda de

conversa  eram  abordados  os  conteúdos  do  dia,  explanados  aspectos  históricos  e



curiosidades pertinentes às práticas, e procurava-se discutir sobre as eventuais dúvidas

que surgiam. 

Pelo caráter inclusivo dos encontros, o grupo contava com pessoas que estavam

desde  o  início  do  processo  e  também  se  manteve  aberto  para  que  outras  pessoas

entrassem e experimentassem as práticas apresentadas ali. Dessas pessoas que chegaram

depois, algumas ficaram, outras não e, ainda, algumas vinham quando podiam.

Essa “flutuação” de parte do grupo no quesito assiduidade foi interessante, pois

permitiu ao pesquisador observar a diferença de desenvoltura entre quem participou do

processo  todo  e  de  quem  não  participou.  Isso  tanto  na  parte  prática  quanto  na

assimilação dos nomes dos ritmos e movimentos trabalhados, pois ao propor uma célula

rítmica ou movimento inspirado nas danças brasileiras o pesquisador expunha um pouco

da história dos mesmos, logo, o conhecimento adquirido no corpo vinha acompanhado

de um conhecimento  de âmbito  discursivo,  ou seja,  a  pessoa passou a  saber  relatar

verbalmente sobre um ritmo e quando ele está sendo transformado numa variação. O

mesmo fenômeno se dá com os movimentos corporais, portanto o participante entendia

de onde vinha e para onde ia um determinado movimento. Por exemplo, podia começar

com o passo do coco e ir para a ginga da capoeira. 

Um pequeno exemplo da importância em se conhecer um pouco da história dos

estilos musicais e que é muito pouco sabido entre nós brasileiros é o fato de o frevo

existir por causa da capoeira e de circunstâncias sócio-culturais específicas ocorridas no

entre o fim do século XIX e o início do século XX em Pernambuco. 

“Criado  pelos  capoeiras  o  passo  do  frevo  é  gingado  e  repleto  de

detalhes. Cada nota musical e cada pausa na música corresponde a um

movimento do dançarino. A articulação dos braços e pernas e volteios

rápidos com o corpo exigem muito jogo de cintura. Alguns passos tem

nomes  sugestivos,  como  parafuso,  tesoura,  dobradiça,  saca-rolha  e

chão  de  barriguinha.  Outros  revelam  no  nome  a  ligação  com  a

capoeira:  chutando de frente,  pernada e  abre-alas” (ELIA, 2010,  p.

31).



Não fosse  a  capoeira,  seu  gingado e  conjunto  de  golpes  e  acrobacias,  não

existiria  o  frevo.  O  mesmo  ocorre  com outras  manifestações  do  Brasil.  Esse  dado

histórico enriquece e situa o participante, dando algum contorno narrativo e simbólico

em  relação  aos  movimentos  dessa  expressão  popular  e  também  nos  coloca  como

cidadãos num âmbito de fazeres e saberes fortalecendo nossa identidade. Ou seja, temos

um corpo, uma dança e uma música, específicas daqui dessa terra por razões concretas

de  fatos  ocorridos  e  que  com  o  tempo  podem  receber  influências  de  outros

corpos/dança/música de outros lugares do mundo e se transformar.

A entrevista,  feita  por  meio  de  um questionário,  contou  com questões  que

tentaram  captar  a  hipótese  apresentada  e  o  aspecto  interdisciplinar  da  proposta,

conforme descritas abaixo:

Questionário  para os  participantes  das oficinas de “Música Corporal  e

Movimentos inspirados nas danças brasileiras”.

1. Você já tinha experiência com música ou dança antes de participar deste projeto?

Se sim, conte resumidamente em duas linhas,

2. Qual o seu objetivo com este trabalho?

3. De  que  forma  você  assimila  melhor  as  atividades  propostas?  Observação,

repetição, verbalização, improvisação, etc.

4. Em média, quantas vezes um mesmo padrão rítmico/gestual precisa ser repetido

para que você consiga produzi-lo?

5. Você  consegue  identificar  um  determinado  padrão  rítmico  como  sendo

característica  marcante  de  um ritmo brasileiro  ou  de  outro  país?  Nomeie  os

ritmos que você tomou contato.

6. Você reconhece um determinado movimento corporal como sendo característico

de uma determinada dança brasileira?

7. Você  consegue  identificar  uma  determinada  técnica  de  percussão  corporal

(Barbatuques, Sapateado, Hambone ou Gumbootsss)?

8. Você  se  lembra  dos  movimentos  corporais  e  rítmicos  realizados  no  último

encontro? Consegue reproduzi-los sem o auxílio do orientador?

9. Você encontrou neste trabalho o que esperava inicialmente?



10. Você percebe alguma mudança corporal, de concentração, memória ou alguma

outra coisa desde o início deste trabalho?

Resultados das entrevistas

O grupo exposto às propostas apresentadas não teve nenhum contato prévio

com os  pesquisador  e  os  objetivos  de  cada  participante  variavam:  eram de  ordem

pessoal e buscavam, de um modo geral, um conhecimento sobre os ritmos brasileiros e

sobre  as  técnicas  de  música  corporal.  Passavam  também  por  uma  vontade  de

aperfeiçoamento pessoal, pelo vislumbre em conectar linguagens – música e dança – e

pelo potencial cênico e criativo que é resultante da mistura entre as técnicas de música

corporal com o universo gestual das danças brasileiras. 

Dos 8 participantes entrevistados, todos relataram ter uma experiência prévia

com a atividades musicais e/ou com dança. Dentre os objetivos buscados pelo trabalho,

foram  citados,  majoritariamente,  como  melhor  maneira  para  o  aprendizado,  a

observação e repetição dos exercícios como meio de realizar as propostas e nenhum

participante mencionou a improvisação como meio de compreensão para as mesmas.

Em relação à quantidade de repetições necessárias para a assimilação de um

padrão rítmico e gestual, a maioria dos participantes apontou necessitar de uma média

entre 5 a 10 repetições para melhor compreensão das propostas.

A maioria  relatou  perceber  a  existência  de  uma  complexidade  maior  entre

ritmos  e  movimentos  e  que  isso  exigiu  mais  repetições  para  assimilar  determinado

padrão rítmico-gestual.  Todos conseguiram identificar  alguns padrões  rítmicos  como

pertencentes à cultura brasileira, mas, diferentemente do samba, do ijexá e do baião, a

capoeira não foi mencionada. Já o funk foi mencionado pela maioria que respondeu ao

questionário.

Todos os participantes reconheceram algum movimento corporal como sendo

característico de uma determinada dança brasileira  e,  aqui,  a capoeira  foi  lembrada,

assim como reconheceram a técnica que estava sendo proposta (Gumboots, Hambone

ou Barbatuques).

O  grupo  todo  relatou  conseguir  repetir  os  movimentos  sem  orientação  do

pesquisador/condutor  das  atividades  mediante  pequena  prática  de  manutenção  para

memorizar os nomes dos ritmos, a realização das células e alguma característica gestual

dos mesmos.



Praticamente todos mencionaram encontrar mais do que esperavam em relação

ao  trabalho  desenvolvido,  relatando  as  possibilidades  de  conexão  entre  o  que

aprenderam e suas práticas cotidianas como professores de dança e/ou música e mesmo

como apreciadores da arte em geral.

Sobre a questão de perceber alguma mudança no próprio corpo,  foi bastante

recorrente entre as respostas a utilização das palavras: concentração, memória, melhor

coordenação  dos  movimentos  e  consciência  ampliada  acerca  da  linguagem musical

como pontos importantes observados pelos entrevistados.

Tópicos de discussão

Segundo  as  respostas  do  questionário,  verifica-se  uma  satisfação  muito

significativa e certa surpresa com o que o corpo pode realizar, uma vez que algumas

técnicas  são  simples  e  eficientes,  ou  seja,  com  pouco  esforço  físico  se  consegue

executar a célula básica do samba ou do baião, por exemplo.

Também se verifica uma surpresa em relação a auto-superação. Foi comum ler,

ver e ouvir os participantes demonstrarem uma preocupação sobre a própria capacidade

para  depois  perceberem  que  o  que  parecia  quase  impossível  estava  fluindo  com

coerência e expressividade. Foi possível notar essa fluidez após os ritmos e movimentos

serem repetidos,  ou seja,  uma questão  de  prática,  de  fazer  e  apreender  um registro

corporal novo, de se ter  familiaridade com uma coordenação psicomotora nova,  um

ritmo novo.  Tem-se  aí  a  evidência  de  que  se  o  indivíduo  tomar  contato  com uma

linguagem nova, ou procedimento novo, e ser estimulado para o aperfeiçoamento, ele se

supera. Tal reflexão também é encontrada no pensamento elaborado por Taille, (1998,

p.34), no qual, “procurar a excelência nada mais é senão procurar ir além de si mesmo,

tornar-se melhor que se é. Não necessariamente ser melhor do que o outro. A excelência

implica competição, mas uma competição de alguém consigo mesmo.” 

Outro dado relevante é ver o interesse das pessoas em identificar-se com esse

ou aquele ritmo ou gesto corporal, sabendo o nome e a célula rítmica do mesmo a ponto

de  musicalmente  o  funk  ter  sido mais  lembrado que a  capoeira.  Ouso inferir  que a

capoeira é mais identificável pela sua expressividade e força enquanto luta ou dança,

pois verifica-se nas respostas do questionário o reconhecimento da sua movimentação

corporal como sendo característico de uma determinada dança brasileira.



Vale mencionar o fato de que não foi utilizado em nenhum momento o recurso

da  escrita  musical,  apenas  citados  verbalmente,  de  forma  breve,  termos  como

contratempo, colcheia, semicolcheia, síncopa entre outros, com a intenção de se captar

os exercícios mais pela memória corporal do que pelo discurso falado.

Como os encontros foram realizados numa escola de dança, foi perceptível a

facilidade  de  quem tinha  um histórico  nessa  área  quando  os  exercícios  eram mais

exigentes do ponto de vista corporal como, por exemplo, alguns passos extraídos do

vasto vocabulário gestual do frevo. Alguns passos exigem maior flexibilidade e esforço

muscular,  logo,  quem  não  tinha  um  certo  preparo  físico  teve  que  adaptar  a

movimentação  proposta  dentro  das  suas  capacidades.  O  que  não  quer  dizer  que  a

expressividade do movimento foi menor ou pior; o que se verificou foram uma alegria e

satisfação durante o processo de assimilação, adaptação e aperfeiçoamento.

O  mesmo  aconteceu  quando  o  exercício  exigia  uma  consciência  maior  no

quesito rítmico, ou seja, uma resposta mais rápida em relação a um ritmo apresentado.

Aqueles  que  tinham  um  conhecimento  musical  prévio  tiveram  mais  facilidade  em

articular determinadas frases musicais, principalmente quando ocorriam síncopas3.

Embora a escrita musical não tenha sido utilizada, o fato foi que quem sabia ler

música tinha um recurso a mais para a compreensão de algumas células rítmicas pois

abria a possibilidade de se explicar também por esse viés, o da palavra. Expressões

técnicas como pulso, contratempo, síncopa, segunda ou quarta semicolcheia dentro de

um tempo (muito usado para fazer referência a síncopa), agilizavam o entendimento de

quem tinha essa forma de conhecimento.

Esse trabalho me trouxe um olhar mais seguro sobre algumas possibilidades 

oriundas das aulas realizadas e uma segurança maior em relação as propostas de 

naturezas pedagógica (musicalização) e artística (performance). E em função dessa 

forma mais organizada e estruturada de desenvolver a pesquisa, passo a considerar a 

possibilidade de propor para instituições de ensino e companhias de teatro e dança uma 

metodologia sistematizada, com um conteúdo programático claro e passível de 

expectativas.

3 Síncopa  :  Deslocamento  do  acento  de  um tempo ou  parte  dele  que  deveria  ser  naturalmente

acentuada (DOURADO, 2004, p. 305).



Considerações finais

Os conteúdos dessas vivências contemplam a linguagem musical, a da dança e

a fusão entre as mesmas, e, além disso, flerta com o universo teatral, uma vez que o

corpo, seja tocando, cantando ou dançando é um meio de expressão muito próximo da

força e expressividade que encontramos no teatro.

O aspecto seminal desse trabalho me faz pensar no poder de interface que ele

carrega uma vez que pude identificar que foram desenvolvidas, durante esse período de

pesquisa, as esferas técnicas e históricas da linguagem musical, das danças brasileiras e

das técnicas de música corporal. A permeabilidade existente nas linguagens (música,

dança, teatro, literatura) parece pulsar e convidar para que uma fique próxima da outra

podendo ser desenvolvida separada ou conjuntamente dependendo do interesse do grupo

ou da pertinência da proposta.

Um aspecto que foi iniciado, mas ainda está por se desenvolver é o da criação e

da improvisação. Como as propostas são, de certa forma, inaugurais, foi necessário um

tempo para  a  assimilação  de  todos  os  exercícios  e,  por  isso,  se  tomava  um tempo

considerável para se realizar as frases rítmicas dentro da movimentação proposta. Intuo

uma fertilidade muito grande nesse sentido, que podem e devem - em minha opinião -

transcender a questão da prática enquanto exercícios repetitivos.

Toda  vez  que  era  sugerida  uma  improvisação  utilizando  o  material

gesto/musical trabalhado, ou seja, uma movimentação com ou sem ritmo, mas trazendo

referências  claras  do  que  foi  trabalhado,  no  entanto,  sem  o  compromisso  de  uma

marcação musical clara, verificou-se uma timidez e insegurança por parte de alguns.

Entendo  esse  fato  como  normal,  não  sendo  por  uma  questão  com  essa  técnica

específica. Porém, me chama atenção como a parte da criação e improvisação é mais

amedrontadora  do que a  que  possui  um líder  proponente que conduz as  atividades,

indicando claramente o começo, o meio e o fim de cada uma delas.

A improvisação e a criação parecem desafiar o indivíduo de uma forma, até,

opressora inicialmente. Vejo então uma necessidade de se criar dinâmicas ou territórios

emocionais adequados para essa questão, de maneira que os constrangimentos sejam

“solúveis” e que o indivíduo possa fruir nas práticas (sejam quais forem) não dotado de

pré-julgamentos,  seja  do indivíduo para consigo próprio,  seja  do grupo para  com o

indivíduo ou do indivíduo para com o grupo.



Por fim, as dinâmicas inspiradas no gestual das danças brasileiras em fusão

com  técnicas  de  percussão  corporal  se  mostraram  ricas  nas  instâncias  lúdicas,

socioculturais e portadoras de conhecimentos da cultura popular brasileira bem como

suas  intersecções  com manifestações  de  outras  culturas  (Gumboots,  Hambone,  entre

outros)  e  férteis  enquanto  aplicação pedagógica  e  como instrumento  para  a  criação

performática.
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