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Resumo 

Este  trabalho  visa  apresentar  e  discutir  aspectos  que 

permitam  explorar  o  conceito  de  música  corporal,  bem 

como realizar  um breve mapeamento sobre os principais 

grupos brasileiros que, atualmente, utilizam este conceito 

diretamente  em  suas  práticas  musicais.  Também  será 

abordado o processo  que envolve a construção da música 

corporal em si, partindo da intenção de desconstruir a ideia 

de instrumentalização do corpo, para então, considerando 

o fato de que os processos cognitivos – musicais ou não - 

são desenvolvidos inicialmente pelas percepções corporais 

em diálogo com o mundo, explorar a questão: na música e 

em música, tudo é um processo musicorporal, onde mente 

e  corpo  jamais  se  desintegrarão.  É  também,  por  isso, 

intenção  deste  trabalho  aprofundar  e  enriquecer  as 

informações  que  já  existem  acerca  da  música  corporal 

enquanto arte performativa, tão pouco conhecida em sua 

essência característica e possíveis qualidades.  



Keywords 
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Abstract

This work aims to present and discuss aspects that allow to 

explore  the  concept  of  body  music,  as  well  as  a  brief 

mapping on the main Brazilian groups that, currently, use 

this concept directly in their musical practices. The work will 

also address the process that involves the construction of 

body  music  in  itself,  based  on  the  intention  to 

deconstructing  the  body  instrumentation  idea,  and  then, 

considering the fact that the cognitive processes – musical 

or not – are developed exclusively by body perceptions in 

dialogue  with  the  world,  explore  the  idea:  in  music  and 

about music, everything is a “musicorporal” process, where 

mind  and  body  will  never  be  disintegrated.  It  is  also, 

therefore,  intention  of  this  work  deepen  and  enrich  the 

information  that  already  exist  about  body  music  as  a 

performative art, so little known in its characteristic essence 

and qualities. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Tema e motivação 

     A dança e a música enquanto artes corporais, desde cedo, sempre me causaram 

sensações  muito  semelhantes  de  entrega  e  de  intensidade.  No  que  concerne  a  nós 

enquanto  seres  sociais  em  consequência  de  um  corpo-mente,  a  dança  e  a  música 

assemelham-se em seus contextos e intencionalidades. Aos poucos fui me aproximando 

mais de uma do que da outra, e quando pude perceber, estava convivendo com a música,  

não só em aulas de instrumento particulares, mas também na área acadêmica. 

      Foi nesta fase transitória de observar a música como profissão que comecei a sentir 

a distância que algumas situações criavam entre o que eu fazia na prática e as minhas 

necessidades corporais, tão desenvolvidas em minhas experiências com a dança. 

      Ao iniciar meus estudos em piano já me questionava sobre a falta de um contexto  

corporal  consciente,  que  desenvolvesse  a  minha  expressividade  focando  mais  em 

questões corporais do que unicamente em resultados sonoros. Quando comecei a cursar 

licenciatura, entendi que durante toda a minha formação musical acadêmica, talvez o 

meu corpo não fosse visto ou abordado como prioridade, e que pensar ou compreender 

aspectos  teóricos  antes  de  sentí-los  e  praticá-los  poderia  ser  a  única  possibilidade. 

Infelizmente e de maneira sutil acabei me adaptando a esta realidade. 

      Alguns estranhamentos em relação a como eu percebia a minha expressividade, 

musicalidade  e  corporalidade  acabaram se  fortificando quando  tive  o  meu primeiro 

contato com a música corporal através do coro-percussivo do qual fazia parte, pois neste 

ambiente  me  eram propostas  dinâmicas  e  sensações  tão  positivas  e  saudáveis  que, 

consequentemente, construíam incertezas e inseguranças muito sólidas sobre as outras 

realidades menos corporais. Além de me perguntar incansavelmente sobre a importância 

de  nossos  corpos  na  expressividade  e  na  sonoridade  musical,  a  minha  grande 

inquietação  firmou-se  na  interrogação:  por  que  parecemos  esquecer  nossos  corpos  
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antes, durante e depois de nossas práticas musicais, se sem nossos corpos a música não  

existiria? 

      Esta dúvida é a maior razão para  que a música corporal seja o tema central desta 

investigação.  Considerando  sua  importância,  busca-se  através  deste  trabalho 

desenvolver e contextualizar seus conceitos, seus processos, seus artistas, seu espaço e 

seus  movimentos,  associando  essas  relações  com  a  performance,  a  educação  e  a 

formação musical. O que prioriza-se nesta pesquisa é a construção de uma ideia que 

envolva  a  atividade  consciente  de  práticas  musicais  menos  dualistas  (mente-corpo), 

partindo  da  intenção  de  provocar  questionamentos  sobre  processos  cognitivos, 

percepção e corporalidade em música.  

      Pretende-se explorar a prática da música corporal a favor de um diálogo com o 

mundo  individual  e  coletivo,  atentando  para  desligamentos  muito  pouco  naturais  – 

como a separação de mente e corpo -, ao mesmo tempo em que se idealiza inspirar 

novas propostas, seja o ambiente musical qual for.  

      Apesar de o uso do corpo como fonte sonora não ser recente em termos históricos, o 

conceito de corpo enquanto instrumento que pode produzir música ainda é. 

No século XIX, o surgimento da sala formal de concertos pôs fim  

à improvisação. A Era Industrial trouxe consigo uma valorização  

excessiva da especialização e do profissionalismo em todos os  

campos de atividade. Os músicos, em sua grande maioria, viram-

se restringidos a executar nota por nota as partituras escritas por  

grupos  de  compositores  que  de  alguma  forma  tinham  algum  

acesso ao divino e misterioso processo de criação. A composição  

e a execução foram se separando gradualmente, em prejuízo de  

ambas. (Nachmanovitch, 1993, p. 20 apud Simão, 2011, p. 41)

      Se  posicionarmos  a  colocação  de  Nachmanovitch2 no  século  atual,  enquanto 

algumas  coisas  podem  ter  modificado-se,  outras  mantém-se  quase  inertes.  Como 

exemplo podemos considerar a relação dos músicos instrumentistas com suas partituras 

e o fim da improvisação, principalmente, em salas de concerto.

2� Músico violinista e educador, nascido em 1950. Escreve e ensina sobre improvisação e 
criação.
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      Nesse caso, levando em conta a ausência das categorias de percussionista corporal 

ou  músico  corporal  solista,  e  que  tampouco  são  compostos  repertórios  para  essas 

categorias, estamos fadados a desconsiderar aspectos composicionais ou performativos 

em relação à esta maneira, supostamente, informal e tão orgânica de produzir música. 

Esse é um dos motivos que nos leva a perceber que, mesmo atualmente, dentro ou fora 

do  ambiente  educativo,  utilizar  de  sonoridades  que  nascem  do  próprio  corpo  em 

movimento reflete muito mais como uma brincadeira que soa do que com o possível 

fazer musical. 

      Quando Galeano (1994, p.138) escreve:  “O corpo é uma culpa: diz a igreja. O  

corpo é uma máquina: diz a ciência. O corpo é um negócio: diz a publicidade. Eu sou  

uma festa: diz  o corpo” podemos entender e afirmar que estamos tentados a pensar 

sobre o nosso próprio corpo de acordo com o que nos é mostrado, dito e exigido cultural 

e socialmente.  

      De forma muito natural e silenciosa, quando comecei meus estudos em piano, me 

foram  impostos  padrões,  sistemas  e  conceitos  que  eu  não  conseguia  e  não  queria 

compreender. Por isso, desde o início passei a me questionar sobre a relação músico-

corpo-instrumento da qual começava a fazer parte. 

       Durante minha graduação participei de atividades extra-curriculares que envolviam 

a  percussão  corporal,  e  foi  quando  pude  perceber  e  permitir  meu  corpo  e  minha 

consciência  acontecendo,  simultaneamente,  na  prática.  Passei  a  pesquisar  sobre  o 

conceito em si, descubrindo artistas e educadores que desenvolviam e exploravam esta 

área  em  suas  atividades  profissionais  e,  desde  então,  meu  desejo  por  conhecer  e 

vivenciar cada vez mais esta prática só aumentou, influenciando diretamente em meu 

trabalho de conclusão do curso, o qual tratava sobre a rítmica de Dalcroze aplicada a 

aulas de piano. 

      No ano de 2010 em Santa Catarina (Brasil), participando de um festival de música 

no interior, tive oportunidade de fazer oficinas coletivas de música corporal ministradas 

pelo grupo brasileiro Barbatuques, onde, pela primeira vez, tive contato com artistas 

profissionais que, já há algum tempo, desenvolviam trabalhos nesta área. Quanto mais o 

assunto me instigava,  mais eu ia  atrás  de informações,  me deparando com a  quase 

completa inexistência de estudos voltados para o conteúdo. 

       Consorte (2014) enfatiza:
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 Talvez  a  percussão  corporal  constitua  um  campo  que  se  

formalizou como linguagem específica mais recentemente, e por  

isso seja ainda difícil encontrar bibliografia sobre suas questões.  

Consequentemente,  é  de  se  esperar  que  os  aspectos  mais  

conceituais do seu discurso tenham se desenvolvido pouco. (p. 8) 

      Considerando a fragilidade e a escassez de trabalhos focados em conceitos ou 

processos de música corporal, bem como a possível descoberta de que estudar o corpo 

em relação à música é uma forma de conhecer o corpo em atuação com o mundo de 

maneira mais crítica, intensa e consciente, faz-se relevante a intenção de contribuir com 

o desenvolvimento dinâmico e contínuo das especificidades deste campo. 

      O fato de ter escolhido abordar o Brasil como principal localização em relação ao 

conteúdo deste trabalho, carrega consigo a razão única de eu considerar mais pertinente 

discursar  acerca  de  um  ambiente  no  qual  estou  inserida  há  algum  tempo  e  que, 

consequentemente, é parte substancial de minha realidade. 

      

1.2. Perguntas de investigação e objetivos 

      Este trabalho aborda questões referentes à música corporal,  concebendo como 

possibilidade  de  fonte  sonora  tanto  a  percussão  corporal  quanto  a  voz  (falada  e/ou 

cantada) e tem como problemática quatro questões iniciais: 

1. O que é a música corporal? 

2. O que a música corporal questiona? 

3. Qual a importância de repensarmos os processos corporais na formação acadêmica  

a partir de dinâmicas como a música corporal? 
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4. Qual é a realidade da música corporal enquanto conceito e arte performativa no  

Brasil?  

 

      Nesse sentido, esta pesquisa visa elucidar questões e conceitos acerca da música  

produzida  pelo corpo em movimento,  considerando-se  a  importância  do  mesmo em 

qualquer processo de produção musical.  

      Pretende-se também fornecer um material que apresente em seu conteúdo não só 

afirmações  conceituais  e  explicativas  sobre  a  música  corporal,  mas  que  também 

esclareça dúvidas a respeito da prática em si, de seus espaços, processos metodológicos 

e o trabalho dos artistas envolvidos nestas atividades, bem como possíveis vertentes que 

se façam inevitáveis ao longo do discurso.

      Uma segunda intenção deste trabalho é instigar e estimular a música corporal e suas 

possibilidades,  tanto  na área  de pesquisa e  formação musical  acadêmica,  quanto no 

próprio  ato  performativo.  É  também  intenção  provocar,  incansavelmente,  a 

multiplicação de informação e conhecimento sobre esta atividade e suas ramificações, 

de maneira que, naturalmente, transforme-se a atual casualidade da música corporal em 

possível essencialidade no processo de formação e sensibilização artística. 

      Apresenta-se, portanto, como objetivo geral: 

-  Contribuir  para  um  melhor  conhecimento  da  música  corporal  enquanto  prática  

performativa. 

      Constituem, detalhadamente, os objetivos específicos: 

-  Identificar  características  singulares  da  música  corporal,  esclarecendo  questões  

acerca de seu conceito; 

- Apresentar, com base em estudos anteriores, a importância da experiência corporal  

nos processos cognitivos; 

-  Expor o cenário de desenvolvimento da prática da música corporal  em território  

brasileiro; 

- Questionar o nível de consciência corporal presente em processos musicais de modo  

geral;
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- Propor uma nova concepção através da música corporal enquanto dinâmica; 

- Analisar e mostrar o significado da música corporal nas relações que envolvem corpo  

e música;

       

      

1.3. Estruturação da pesquisa 

      Este  trabalho  se  divide em apenas  dois  capítulos.  O primeiro  visa,  de  forma 

introdutória, discorrer sobre o corpo e sua relação intrínseca com a socidade e a música, 

enquanto o segundo refere-se às especificidades da música corporal. 

      É papel do capítulo inicial abranger e discutir conflitos corporais desconstruindo 

dualismos e padrões. Por isso, esta parte da pesquisa é uma proposta de reforma do 

pensamento  humano  sobre  seu  próprio  corpo  frente  a  percepções  gerais  e, 

principalmente, a música em si, sutilmente preparando o leitor para o capítulo seguinte.  

      No segundo capítulo, intenciona-se apresentar conceitos e discursos específicos a 

respeito da música corporal e suas classificações. É nele que se busca uma aproximação 

ao que se refere à técnica prática e metodológica destas atividades, bem como refletir 

sobre os artistas que utilizam profissionalmente de sons produzidos a partir do corpo, 

explorando a maneira como relacionam-se com esta arte performativa. Serão também 

desenvolvidas  ideias  pertencentes  a  este  campo no  que  diz  respeito  a  propostas  de 

sensibilização e formação musical através do corpo em movimento sonoro.  

1.4. Metodologia 

      As metodologias que acompanham o processo de estruturação desta pesquisa são 

três  e  foram escolhidas  com o  objetivo  principal  de  suprir  todas  as  demandas  que 

estiveram  envolvidas  na  construção  deste  trabalho.  De  uma  forma  que  viesse  a 

satisfazer e enriquecer o conhecimento científico a respeito da música corporal, iniciou-

se  uma  busca  teórica  sobre  os  conteúdos  através  da  pesquisa  bibliográfica,  logo 

passando  para  a  prática  experimental  da  pesquisa-ação  sempre  acompanhada  de 

fundamentos e aspectos da pesquisa etnográfica. 
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 Pesquisa bibliográfica

      A pesquisa bibliográfica em suas especificidades abrange estudos históricos ou 

mesmo outras situações que não permitem conhecer fatos passados senão com base em 

coleta  de  dados secundários.  No caso deste  trabalho a  pesquisa  bibliográfica foi  de 

grande auxílio para o reconhecimento e análise de trabalhos já escritos sobre o tema 

abordado,  de maneira que enriqueceram esta  pesquisa até mesmo nos detalhes mais 

sutis, de diversas formas.  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de  

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos  

muito  mais  ampla  do  que  aquela  que  poderia  pesquisar  

diretamente. (Gil, 2008, p.50)

      Foi, por isso, de imensa importância utilizar da pesquisa bibliográfica ao longo de 

todas  as  etapas  deste  trabalho,  pois  ter  como objetivo  conhecer  e  me aproximar  da 

música  corporal  em  suas  minuciosidades  envolve,  necessariamente,  uma  busca 

cuidadosa de trabalhos desenvolvidos acerca deste âmbito tão recente.  

 Pesquisa-ação

      É essencialmente em seu aspecto social de buscar soluções para alguma questão 

específica que a pesquisa-ação diferencia-se da pesquisa participante.    

      Thiollent define esta linha de pesquisa enquanto: 

(...) linha de pesquisa associada a diversas formas de ação 

coletiva que é orientada em função da resolução de problemas ou 

de objetivos de transformação. (1947, p. 7)

      Este mesmo autor ainda afirma que:

Em  geral,  a  ideia  de  pesquisa-ação  encontra  um  contexto  

favorávelquando  os  pesquisadores  não  querem  limitar  suas  

investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria  

das  pesquisas  convencionais.  Querem  pesquisas  nas  quais  as  
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pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se  

trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem  

arquivados. (Thiollent, 1947, p.16)  

      No objetivo de aumentar o conhecimento acerca do conteúdo, este tipo de pesquisa 

teve muito a acrescentar, pois facilitou informações que seriam de difícil  acesso por 

meio apenas da pesquisa bibliográfica. 

 Pesquisa etnográfica

      A parte  deste  trabalho que  se relaciona  com a etnografia  em seus  aspectos  e 

fundamentos  tem  relação  direta  com  o  sentido  mais  subjetivo  dos  processos 

etnográficos, no que concerne a esta prática enquanto documento questionador entre 

dois mundos ou significados: o contexto do pesquisador e o contexto do pesquisado. 

Este sistema é definido por Malighetti  como “(...)  representar a realidade social  dos 

outros pela análise de nossa própria experiência no mundo deles.” (2004, p.115)

      Esta dinâmica é complexa no que se refere a não transparecer influências pessoais  

ou opiniões durante a textualização, mas sem renegar a própria autoridade, que é o que 

nos fundamenta a função de autores. 

      A interação  que  envolve  investigador  e  investigado  nesta  linha  científica  é 

completamente uma obrigatoriedade da pesquisa, pois é no confronto da curiosidade e 

no contato com o desconhecido que cresce o autoconhecimento e nasce o conhecimento 

do outro, essencialmente o que viabiliza a conexão entre os dois mundos da etnografia 

já citados anteriormente.  

 Pesquisa de campo e entrevistas

      Meu trabalho de campo acontece na cidade de São Paulo, capital do estado de São 

Paulo (Brasil). Fundada há 461 anos, São Paulo situa-se na parte centro-sul do país e 
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possui por volta de 11.895.893 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), sendo, portanto, considerada a grande metrópole brasileira. 

      A “SP Escola de Teatro” onde acompanho as aulas do músico e dançarino Pedro 

Consorte, localiza-se na parte central-histórica da cidade e é considerada um centro de 

formação das artes do palco. 

      Fez parte  de  uma importante  etapa  do processo de recolha  de  dados realizar 

entrevistas  com  alguns  dos  invivíduos  (alunos  e  pesquisadores)  investigados  no 

contexto social da pesquisa. Por minha opção estas pesquisas aconteceram por meios de 

comunicação virtuais (redes sociais) de forma plena, como é de minha intenção explicar 

a seguir. 

      Dos mais de 30 inscritos no curso de Pedro a maioria não tinha disponibilidade para 

encontros extras, para chegar mais cedo ao local ou ir embora mais tarde. Isto acabou 

dificultando muito  a  realização das  entrevistas e  me fez  buscar  alguma opção mais 

acessível para todos aqueles que fariam parte do grupo de entrevistados, de forma que 

as entrevistas acontecessem do mesmo modo para todos.

      Escritor e etnomusicólogo, Henry Stobart diz que: 

Not only has the Internet, until now, been a predominantly urban  

phenomenon,  but  it  also  provides  particular  advantages  for  

research  in  urban  contexts,  an  important  growth  area  for  

ethnomusicology. (2008, p. 16) 

      E continua seu raciocínio: 

(…) as Wood also observes more generally, the Internet (and e-

mail in particular) makes getting and staying in touch with “the  

field” – in  all  its  multiplicity  of  forms – quicker,  cheaper and  

longer lasting. (Stobart, 2008, p.17)

      Em nossos trabalhos de campo sempre seremos nós a nos adaptar à uma realidade 

de cenário, não sendo plausível que se espere uma adaptação do campo em relação às 

nossas possibilidades ou expectativas.  

      Esta etapa exploratória do contexto da música corporal em relação ao trabalho 

performático do artista Pedro Consorte, ocorreu ao longo de três meses, durante os quais 
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estive residindo nesta grande cidade e teve grande significado e importância no sentido 

de me aproximar da realidade não só da música corporal enquanto processo pedagógico, 

mas  também  de  profissionais  que  optaram  por  dedicar  suas  carreiras  à  área.  Me 

aproximando  do  campo  tive  contato  direto  com  seus  pensamentos,  conhecimentos, 

questionamentos, vivências, experiências e histórias.  

 

1.5. Revisão bibliográfica

      Nesta etapa da pesquisa pretendo apresentar, dividindo em três seções, alguns 

aspectos  teóricos  sobre  os  quais  a  música  corporal  fortaleceu  suas  raízes  e  ideais, 

apresentando materiais que desenvolveram e, consequentemente, contribuíram para o 

interesse de investigações acadêmicas sobre o assunto central exposto neste trabalho.  

      A primeira seção desta revisão bibliográfica pretende evidenciar a relação entre o 

corpo e a música, a importância do movimento corporal na decodificação de materiais 

sonoros, a vivência e o conhecimento musical através da corporalidade e do movimento, 

além do conceito de corpo enquanto primeiro instrumento universal. Na segunda seção 

continuamos pelo viés do corpo e da música, sendo o objetivo desta vez abordar “o 

músico” e “o instrumento”, de forma que apresente-se o corpo enquanto recurso musical 

sob os cuidados de não instrumentalizá-lo ou transformá-lo em mera ferramenta. 

      Por fim, a terceira  e última seção,   consiste  em expor a  necessidade de uma 

formação musical  que  tenha o corpo como origem, apresentando a  música  corporal 

como  possível  oportunidade  de  sensibilização  artística  e  facilitadora  no 

desenvolvimento de competências musicais, visando o aspecto da consciência corporal 

enquanto precedente à construção do conhecimento.

      Tanto na pesquisa musical, quanto na performance ou nas práticas educativas o 

estudo do corpo em música é um assunto frequentemente investigado e apontado sob 

inúmeras concepções e aspectos, já que a relação com o âmbito é direta e, portanto, 

muito relevante. Na maioria das vezes, o conteúdo abordado sobre esse assunto tem 

como preocupação, respectivamente, os problemas físicos enfrentados pelos músicos 

em sua prática a longo prazo, a importância dos cuidados e noções corporais em relação 

à técnica e a busca contínua por alternativas educacionais que integrem a mente e o 
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corpo, como por exemplo, atividades e exercícios de dinâmicas corporais em sala de 

aula como uma etapa dos processos metodológicos de ensino. 

      Storolli  (2011),  educadora  musical  e  musicóloga,  considera o corpo enquanto 

principal responsável pela realização musical, defendendo que ele está longe de ser um 

instrumento a ser treinado para que se obtenha resultados. Partindo da concepção desta 

autora,  somos  conduzidos  à  percepção  de  que  qualquer  prática  humana  orgânica 

envolve totalmente o corpo humano, e  que assim, torna-se quase incompreensível o 

hábito que temos de transformar essa essencialidade em algo secundário, surgindo então 

a  necessidade  de  sublinhar  a  relevância  de  processos  transformadores  entre  corpo, 

movimento e meio, de forma que caracterize-se a necessidade de uma consciência sobre 

o que acontece ao nosso redor.  

      Segundo  Phillips-Silver  (cantora,  educadora  e  pesquisadora  em  neurociência 

musical) e Trainor (professora e pesquisadora) (2006), na música, decodificar símbolos, 

trabalhar  gestos  e  criar  expressões  não são metas  inicialmente  cognitivas,  mas sim, 

corporais. As autoras, por isso, defendem um processo de ouvir o que o corpo sente, 

afirmando que o movimento de nossos corpos molda aquilo que ouvimos. Como em 

todo processo de conhecimento recebemos inormações a partir de experiências do nosso 

corpo e,  em seguida,  as transformamos em significados lógicos.  Seguindo o mesmo 

pensamento,  os  educadores  Schnebly-Black  e  Moore  (1997)  acrescentam  “sensory 

integration is best supported and expressed by linking auditory stimulation and body 

movement. (…) Dalcroze found the body to be an instrument in itself.” (p.12) 

      Naranjo,  musicólogo  e  criador  do  método  BAPNE  (que  visa  desenvolver 

inteligências múltiplas através da fundação e da sistematização do ensino de percussão 

corporal), compartilhando da mesma ideia de Dalcroze, atualmente, ainda explora este 

mesmo conceito: 

Man,  since  prehistoric  times,  has  always  had  “at  hand”.  

Therefore  it  is  not  unreasonable  to  suggest  that  man’s  first  

musical  instrument  was the human body. While his  shouts and  

whistling  could  translate  the  most  basic  of  melodic  ideas,  his  

beats and slaps could mark out the rhythmic spontaneity of his  

movements. (2013, p.2)
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      Ao nos aprofundarmos nesta ideia recém apresentada pelo autor espanhol, somos 

levados a considerar também o pensamento de Katz e Greiner (2001) que afirma que ao 

olharmos  para  o  corpo  humano,  podemos  perceber  que  trata-se  de  um  exemplo 

privilegiado para deixar explícito o tipo de relacionamento existente entre natureza e 

cultura. Relacionamento esse, nesse caso, já colocado por Naranjo. 

      Katz e Greiner, professoras e pesquisadoras, (1998, 2001, 2005, 2011), bem como 

Nóbrega (2008), educadora, filósofa e pesquisadora, compartilham a mesma proposta ao 

considerarem questões culturais, e essa é a de que nós privilegiamos uma razão sem 

corpo,  e  por  isso  desaprendemos  a  conviver  com  uma  realidade  corporal,  onde 

experienciamos  o  que  sentimos  para  depois  transformarmos  esta  informação  em 

conhecimento. 

     Se unirmos a afirmação recém apresentada pela autora de que privilegiamos uma 

razão sem corpo com a suposição de que nossos corpos são instrumentos, corremos o 

grande  risco  de  considerarmos  nossa  matéria  corporal,  definitivamente,  enquanto 

máquina,  facilitando  o  esquecimento  de  que  nossos  corpos  somos  nós  mesmos,  e 

diferente de instrumentos, não somos e nunca seremos meros objetos. 

      O corpo que somos não é  um material,  simplesmente,  por não ser um objeto 

inanimado e mecânico por onde as informações transitam sem intervenção. Além de 

descorrer sobre a fenomenologia da cognição através de experiências corporais, Varela 

et al. (1996), biólogo e filósofo, quando descreve sua teoria de  enação em “A mente 

incorporada”,  quer  simplificar  a  explicação  de  que  nós  temos  vida  e  sofremos 

adaptações  contínuas  em  nossa  conexão  com  o  espaço  e  o  tempo,  devolvendo 

conhecimentos processados e reorganizados para o mesmo ambiente no qual estamos 

inseridos e do qual recebemos as informações. Este mesmo corpo define o limite entre a 

nossa essência e o espaço onde nos encontramos no mundo, ou seja, é o que nos permite 

contato  com  o  externo  e  é,  então,  o  que  possibilita  toda  a  nossa  experimentação 

existencial.  É  nesse  aspecto que  podemos observar  semelhanças  com a relação que 

temos com a música – enquanto experiência mental-corporal -, onde todo e qualquer 

processo  cognitivo  de  aprendizado,  técnica,  percepção  e  performance  dependem, 

inicialmente, de um corpo que transforme informações experienciadas em conhecimento 

produtor. 
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      Nesse momento também torna-se essencial que olhemos mais atentamente para os 

processos  educativos  em  música,  e  que  nos  questionemos  sobre  a  consciência  de 

práticas  que  são,  quase  naturalmente,  repetidas  através  do  tempo.  Os  educadores 

brasileiros Nóbrega (2005), Santiago (2008) e Di Luca (2011), no que diz respeito ao 

ensino  e  aprendizagem na  educação regular,  acreditam que o corpo é  tratado como 

elemento  acessório na  formação  do ser  humano,  mesmo que os  movimentos  sejam 

valorizados durante os processos e métodos educativos, introduzindo o raciocínio de 

Ciavatta  (2009)  e  Mendes  e  Nóbrega  (2004),  de  que  cada  corpo  vai  adquirindo 

percepções de acordo com o mundo que lhe é específico. Cada corpo mantém relações 

com o espaço onde encontra-se. 

      Em música supõe-se a possível importância de dinâmicas técnicas ou educativas que 

tenham como objetivo a integração entre música e corpo facilitando uma experiência 

musicorporal, onde possamos buscar uma forma mais densa de trabalhar a consciência 

corpórea e a percepção musical de forma simultânea, como acontece no método “O 

Passo”, criado por Ciavatta, que apoia a inclusão através do corpo na música. 

O Passo pode ser melhor definido como uma abordagem multi-

sensorial.  (...)  No  entanto,  é  preciso  que  se  diga,  a  maior  

inspiração  d’O  Passo  foi  e  continua  sendo  o  fazer  musical  

popular brasileiro, principalmente no que diz respeito à relação  

corpo e música no processo de aquisição do suingue. (p.2)

      Em diversos  contextos  musicais,  o  que  acontece,  supostamente,  é  que com a 

necessidade de possuir-se um instrumento (objeto) para produzir-se música, pode passar 

despercebido o fato de que precisamos do corpo para que todo o processo transforme-se, 

então, em resultado sonoro. Em casos onde leva-se em consideração apenas o produto 

final – a sonoridade -,  consequentemente também leva-se em consideração apenas a 

ferramenta sonora (instrumento musical) que foi utilizada. Ou seja, apesar de o corpo 

estar no início do processo, a presença deste sistema onde o corpo em movimento é o 

protagonista de uma performance musical às vezes acaba por não ser consciente. 

      Pederiva (2004, 2006) ainda acrescenta que o contato com o instrumento pode 

delimitar  a  relação  do  músico  com  a  música,  e  considera  que  a  maioria  dos 

instrumentistas ignora as leis naturais de funcionamento do corpo, no que concerne à 

uma postura mais saudável e necessidades corporais urgentes. 
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      Considerando o conceito de um corpo esquecido – como observado até agora – no 

fazer  musical,  utilizado  meramente  como  instrumento  para  que  chegue-se  a  um 

resultado final, levantemos a importância de atentar para o fato de que um músico que 

compreende, respeita, domina e tem total consciência de seu corpo, tem uma capacidade 

mais desenvolvida em relação a objetos que serão trabalhados através do mesmo, ou 

seja, alguém que aceite e entenda seu corpo como necessidade primária no fazer musical 

acaba  por  criar  processos  mais  saudáveis,  naturais  e,  consequentemente,  mais 

expressivos. É neste ponto que a música corporal entra como intervenção prática em 

relação a um corpo-mente que pode produzir música de forma muito mais orgânica, 

essencial e expressiva. 

      Uma das formas mais acessíveis que temos de criar esta consciência orgânica em 

relação a nossos corpos, seja talvez,  a de transformá-lo em instrumento principal.  O 

conceito de música corporal pode partir do entendimento de um corpo que produz teor 

musical através dele mesmo, considerando a percussão corporal ou mesmo a utilização 

da voz, ou seja, toda música que possa ser produzida diretamente no corpo e pelo corpo, 

excluindo  a  necessidade  de  outros  objetos/ferramentas.  Desta  forma,  torna-se  um 

processo simples e de fácil acesso à toda e qualquer área do âmbito musical – ou mesmo  

fora  dele  -,  possibilitando ser  desenvolvida  como método  de  ensino  em alternativa 

educacional e também como prática performática, podendo vir, inclusive, acompanhada 

de alguns benefícios. 

      Ainda recente no que concerne à música corporal enquanto conceito performativo, o 

corpo que produz sons pode ser, por outro lado, considerado primitivo, pois é inerente 

ao ser humano produzí-los, tanto para a comunicação quanto para outras demonstrações 

sócio-culturais e performativas. É natural do corpo a instância de soar e percutir. Porém, 

quando fala-se sobre a música produzida diretamente pelo corpo surge uma curiosidade 

generalizada, da qual provém muitas dúvidas e compreensões rasas acerca do assunto. A 

música  corporal  (e  aqui,  especificamente,  fala-se  sobre  a  percussão  corporal  na 

performance) faz-se ainda muito recente, mas instiga diversos aspectos, os quais cada 

vez  mais  desenvolvem-se  e  disseminam-se,  podendo  ser  aproveitados  tanto  na  área 

musical  quanto  em  outros  contextos  sociais,  haja  vista  o  auxílio  que  busca-se  na 

conscientização do corpo em sua essência no que diz  respeito a nós enquanto seres 

inteiramente  corpóreos.  É  no  que  concerne  a  dimensões  de  integração em diversos 

aspectos e a partir de diferentes perspectivas que quando descrevemos os benefícios da 
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música corporal como dinâmica na performance ou na educação, passa a surgir então, 

de  forma  sutil  mas  concreta,  a  percepção  de  um corpo  que  é  autor  de  si,  de  seus 

movimentos, de sua comunicação e, principalmente, de sua essência.

      Simão (2013), integrante do grupo Barbatuques, diz que podemos ampliar nossa 

relação sensorial com a música através de práticas ritmadas e que ajudando o corpo a 

ouvir  a  música  o  tornamos  mais  expressivo,  apto  a  nos  servir  artisticamente.  O 

pensamento  do  autor  relaciona-se  diretamente  com  Feder,  pesquisador,  (2011)  que 

afirma  que  pode-se  atingir  o  bem-estar  mental  e  físico  através  de  práticas  como a 

percussão corporal.  

      Ainda tendo em vista autores que exploram as vantagens dessas atividades, Consorte  

(2014),  ex-integrante  do  STOMP  e  músico  corporal,  e  Ruger  (2007),  músico  e 

pesquisador,  enfatizam  que  o  corpo  humano  permite  ao  homem  realizar  qualquer 

atividade mental, física ou psíquica, sendo assim o que presentifica o ser humano no 

universo, defendendo que o corpo humano faz a comunicação do homem com o mundo 

e que é a partir dele que concretiza-se qualquer tipo de conhecimento - musical ou não -.  

Nogueira  (2014),  músico,  compositor  e  pesquisador,  agrega  a  isso  um  pensamento 

muito parecido, alegando que estamos em um mundo que é inseparável de nós, mas que 

nós mesmos projetamos. Consorte, Ruger e Nogueira têm em comum pesquisas focadas 

na percussão corporal enquanto método de desenvolvimento da sensibilidade artística, 

tanto quanto de relações musicais e pessoais mais intensas. 

      Ao defenderem suas concepções, os autores inspiram alternativas que partem de 

processos  corporais  de  transformação,  indicando  possibilidades  significativas  e 

intensificam a importância da prática corporal por si só, nos provocando a pensar que 

viver práticas corporais  partindo da perspectiva de intervenções significa perceber e 

aumentar  o  foco  no  que  concerne  à  dimensão  da  percepção,  da  consciência  e  da 

sensibilização humana. 
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2. O CORPO SONORO 

2.1. O corpo no mundo

      A relação  do  homem  com  o  universo  acontece  através  do  corpo  desde  os 

primórdios, se considerarmos esta situação como sendo o início de uma caracterização 

do ser humano enquanto ser humano. 

      Atentando para o fato de que um indivíduo só tem presença convicta no mundo 

porque possui um corpo que comunica-se com o espaço e, de certa forma, é o próprio 

espaço, não podemos excluir a existência corporal sem que exclua-se esta pessoa em sua 

essência. É o corpo que nos torna seres materiais concretos, palpáveis e visíveis. É ele 

quem dá sentido ao direito de ir e vir, que nos localiza, nos direciona e nos presentifica. 

      Nesse sentido, o corpo tem um papel social a cumprir. Katz e Greiner (1998, p.81) 

concordam com esse pensamento quando trazem a seguinte  citação em um de seus 

trabalhos: “Em vários textos, Focault duvidou da existência material e separada de um 

corpo fora de sua existência social”. De acordo com este conceito, um corpo aquém de 

um eixo comunitário, no que concerne a atitudes e consciências coletivas, nos causa 

indagações quanto à sua existencialidade, sendo a sociedade, de tal forma, representação 

descritiva de um corpo em suas funções. 
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      Segundo Freitas (1995): 

A  corporeidade  implica,  portanto,  na  inserção  de  um  corpo  

humano  em  um  mundo  significativo,  na  relação  dialética  do  

corpo consigo mesmo, com outros corpos expressivos e com os  

objetos de seu mundo. (p.52)

      Nos  tornamos  seres  humanos  e  corpóreos  através  de  nossas  necessidades 

organizacionais  de  desenvolvimento  e  sobrevivência,  caracterizadas  pelos  padrões 

sociais  nos  quais  estamos  inseridos.  Nosso  estado  corporal  é,  além  de  tudo,  uma 

coletânea de informações vinculadas ao ambiente onde ele mesmo vive, ou seja, em si 

mesmo não existe nem em nudez, pois depende de acordos que vão sendo estabelecidos 

ao longo de sua existência e convivência com o meio. O corpo é um reflexo de seu 

contexto  social,  e  é  por  isso  que  quando  o  percebemos  diferente,  ao  seu  redor, 

possivelmente, tudo já tenha mudado. 

      A espécie humana, quando ainda classificada como primitiva, utilizava tanto de 

materiais  da  natureza  quanto  de  seus  próprios  corpos  para  determinar  certas  ações 

como, por exemplo,  caçar alimentos, alertar  sobre perigos, acasalar, evitar  conflitos, 

entre outros, de forma que mantivesse-se uma certa “coesão social”. Estes materiais, 

assim  como  seus  próprios  corpos,  eram  utilizados  como  ferramentas  sonoras  de 

comunicação para que, em outras palavras,  representasse-se as ordens fundamentais de 

vida e, consequentemente, de sobrevivência. 

      Mesmo  sem ser  reconhecida  como arte,  esta  linguagem adotada  por  nossos 

ancestrais  para  que,  até  então,  percebesse-se  algum  tipo  de  intenção  comunicativa 

muito  se  assimilava  à  música,  haja  vista  que  podemos  observar  os  fatos  como 

manifestações  ou  tentativas  não  verbais  de  diálogo.  Considerando  corpo  e  música 

enquanto  comportamentos  estruturados,  não  é  ousado  os  igualarmos  em  relação  à 

evolução humana. 

      Ao contrário de outras formas de ação como a escrita, a música até onde sabe-se, 

não foi simplesmente inventada em determinada época por um único e específico grupo 

social.  Ela  vem  sendo  desenvolvida  gradativamente  como  estrutura  de  linguagem, 

manifesto e organização de povos, sendo modificada e moldada a diversos conceitos 

culturais ao longo do tempo. A música desde sempre é um ritual, através do qual, torna-
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se  possível  expressar  desejos  e  necessidades,  bem  como  o  corpo,  possibilitando  e 

facilitando o desenvolvimento progressivo de nossa raça.  

      Esse desenvolvimento progressivo tem sido denominado, durante longos períodos 

de tempo, como processo de civilização, do qual, todos nós fazemos parte enquanto 

comunidade. Surge então a relação direta entre este recurso civilizatório e o corpo, nos 

fazendo retornar ao conceito de corpo material e sua existência formal em coletividade. 

O que acontece a partir deste momento é descrito por Nóbrega (2005): 

A cultura, em seu projeto civilizacional, tem fragmentado o ser  

humano  em  vários  domínios,  sobrepondo-se  aos  movimentos  

vitais,  e  assim surgem o sujeito,  as  intenções,  e o domínio da  

racionalidade sobre  o corpo.  (...)  Já  a ideia  de  civilização  se  

relaciona  ao  princípio  de  dominar  a  natureza,  sendo o  corpo 

humano também natureza, o princípio civilizador aplica-se aos  

processos corporais, à materialidade do corpo. (p.603) 

       Assim como Freud defende um ego, antes de tudo, corporal, atentando para o fato 

de que nossa percepção em relação ao mundo e a  nós mesmos,  inicia-se em nosso 

próprio corpo, então, é também no corpo, através do corpo e desde o corpo que nos 

tornamos seres vivos, no que diz respeito à parte mais intensa e profunda dos atos de ser 

e viver. 

Quando se olha para o corpo humano, percebe-se que se trata de  

um  exemplo  privilegiado  para  deixar  explícito  o  tipo  de  

relacionamento existente entre natureza e  cultura.  (Katz,  2011,  

p.10)   

      Este mesmo corpo que elucida o relacionamento existente entre o natural e o 

cultural, no que concerne aos costumes da coletividade social, nada representa no seu 

isolamento,  em sua  solitude,  ou  seja,  só  é  recurso  significativo  por  ser  sociável  e 

coletivo. 

      Criar uma dicotomia fundada na segregação e no dualismo cartesianos, pretendendo 

declarar uma concepção onde indivíduo e corpo não são uma unidade, nos afasta de um 

paradigma reconhecido como  corporeidade.  Sugerir,  então, que o indivíduo possui e 

abastece um corpo que é objeto auxiliar para experimentar o que é real ou indiscutível, 
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faz  da  esperança  de  observar  o  ser  humano como unidade  que  é  corpo,  sensível  e 

íntegro, inviável. O mental e o corporal não são duas realidades opostas, ao contrário, 

são uma realidade única e especial, haja vista que temos um órgão cerebral e sensitivo 

que não existe sem um material corpóreo que o traduza no universo, e por outro lado um 

órgão corporal e sensitivo que jamais poderia acontecer sem substância e conhecimento 

cognitivo aplicados. 

O paradigma da corporeidade rompe com o modelo cartesiano,  

pois não há mais distinção entre a essência e a existência, ou a  

razão e o sentimento. O cérebro não é o órgão da inteligência,  

mas  o  corpo  todo  é  inteligente;  nem  o  coração  a  sede  dos  

sentimentos, pois o corpo inteiro é sensível. O homem deixou de  

ter um corpo e passou a ser um corpo. (Freitas, 1995, p.57-58)

2.2. O espaço musical e o sujeito “corpo”

      Quando, no tópico anterior, falava-se de um corpo coletor de informações, também 

era  intenção  fazer  referência  a  um  corpo  que  produz  informações,  por  sua  vez 

dialogando  com  o  meio  onde   encontra-se.  Portanto,  todas  as  situações  já  citadas 

aplicam-se aqui também, quando falamos do homem corporal situado especificamente 

na música.  

      Seguindo o fluxo de conceitos do tópico anterior, de acordo com Pederiva (2005):

Cada  ciência,  cada  cultura,  cada  pessoa  pode  percebê-lo  e  

vivenciá-lo de diferentes maneiras. O corpo é lugar de inscrição  

de cada cultura. Cada gesto aprendido e internalizado pelo corpo  

revela  trechos  da  história  da  sociedade  a  que  esse  corpo  

pertence.  (...)  A  educação  do  corpo  pode  ser  realizada  pela  

realidade  que  o  circunda,  pelas  coisas  com as  quais  convive,  

pelas  relações estabelecidas em espaços definidos,  delimitados  

por atos de conhecimento. (p.14)

      Partindo desta perspectiva, quando pensa-se em um corpo permeado por relações 

musicais, coletivas e culturalmente ricas, temos como resultado um corpo adotado e 
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moldado por uma educação funcional e espontânea em diálogo pleno com o cenário que 

construiu-se ao longo deste mesmo processo. 

      Os materiais da natureza que nossos ancestrais utilizavam para  comunicarem-se 

eram sonoros, assim como eram sonoros os movimentos corporais que exploravam para 

transmitir  pensamentos,  necessidades  ou  sentimentos.  Nossos  antepassados  não 

classificavam estes rituais enquanto atividade musical ou mesmo processo artístico, mas 

mesmo  que  não  tenha-se  classificado  estes  métodos  criativos  de  forma  categórica, 

podemos  reconhecê-los  enquanto  familiares  no  que  concerne  às  estruturas  que, 

atualmente, chamamos de música. 

      Francisco Naranjo (2013) desconsidera a voz, e por isso fala especificamente da 

percussão corporal em comparação aos hábitos da raça humana primitiva, apontando 

“probably possesses an anthropological, sociological and biological foundation dating 

back to prehistoric times. (...) Body percussion is the art of striking the body to produce 

various types of sounds for didactic, therapeutic, anthropological and social purposes.” 

(p.2)

      É no sentido de encontrar uma ligação entre ordens de comunicação utilizadas 

séculos atrás e a percussão corporal, bem como a tentativa de compreender a separação 

criada  entre  as  duas  pelo  espaço  de  tempo,  que  podemos  considerar  a  instigante 

colocação de Nogueira:  “a diferença entre o som que é  música e o som que não é 

repousa do uso que fazemos dele na experiência”. (2014, p.94)

      Além de nossos corpos permitirem possibilidades de uso propositado do som de 

forma  experimental,  possuímos  em  nossa  matéria  evidências  da  inevitabilidade  de 

contaminação. Assim como nossos corpos correspondem-se com o espaço onde estão 

inseridos, também possuem espacialidade e tempo próprios, percebendo o mundo com 

base no que lhes é particular e específico.  

      Retornamos então ao fato de que da mesma forma que captamos informações, 

também as produzimos, devolvendo conhecimentos adaptados e readaptados ao meio 

ambiente.  Não  somos,  então,  simplesmente  observadores  esperando  e  analisando 

acontecimentos que nos rodeiam; somos, eterna e incansavelmente, seres predispostos a 

contaminar  e  serem  contaminados.  A partir  desta  colocação  somos  provocados  a 

compartilhar da teoria de Greiner (2005, p.131) de que “as informações que transitam 

no ambiente passam a fazer parte do corpo sendo transformadas em corpo”. 
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      Nesse caso, o ambiente sendo musical ou não, podemos levar em consideração a 

seguinte estratégia teórica: 

Laban  construiu  um  sistema  expressivo  que  provoca  uma  

inversão: não é mais somente o espaço que contém o corpo e o  

define, mas também o corpo passa a construir e definir o espaço.  

(Bonfitto, 2002 apud Storolli, p.54)

      Considerando o corpo enquanto agente direto em contato com o universo, é parte 

essencial do processo de desenvolvimento deste trabalho lembrar e considerar padrões e 

técnicas  de  ensino  no  âmbito  musical,  incluindo  seus  possíveis  procedimentos  e 

recursos educativos. Torna-se relevante focarmos no corpo enquanto material inerente e 

íntimo  das  diversas  etapas  que,  supostamente,  envolvem a  musicalização,  já  que  o 

material corpóreo dos indivíduos é, geralmente, considerado complementar no início e 

durante as metodologias de ensino de instrumento mais disseminadas e tradicionais.   

      Para Storolli (2011, p. 132) “longe de ser apenas um instrumento a ser treinado para 

se obter certos resultados, o corpo pode ser considerado como o principal responsável 

pela realização musical”.  A autora defende ainda que a importância do corpo para a 

prática musical resulta também do fato de que a percepção e o conhecimento musical 

ocorrem através dele. 

      Alguns responsáveis pelo sistema educacional em música desatentam para esta 

necessidade intrínseca do corpo no decorrer de atividades de aprendizagem, permitindo 

que o mesmo tenha um discurso silencioso. É neste momento que, além de viabilizar e 

incitar  uma  inconsciência  corporal  coletiva,  os  educadores  acabam  por  incapacitar 

outros  indivíduos  e,  naturalmente,  expulsá-los  de  processos  de  desenvolvimento 

pessoais.  

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,  
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incapaz de apreender conhecimentos legitimamente aceitos como  

sérios’. (Loureiro, 2004 apud Di Luca, p.23) 

      Di Luca ainda aborda uma questão reveladora quando cita Castro (2009) no que 

concerne à primordial investigação de cidadãos sobre suas próprias individualidades e 

capacidades:  “O  que  há  de  desconhecido  na  música  se  aproxima  do  que  há  de 

desconhecido em mim”. (p.29)

2.2.1. O conceito de musicorporalidade

      Patrícia Santiago (2008) defende o corpo como veículo primordial da educação e 

não  um  instrumento  que  utiliza-se  para  alcançá-la.   Quando  a  autora  fala  sobre 

dinâmicas corporais aponta a busca por pedagogias de vivências integradas entre corpo 

e mente, intitulando as mesmas de vivências  musicorporais (p.53-54); possivelmente 

sugerindo  que     exista  a  alternativa  de  uma  vivência  qualquer  que  não  integre 

naturalmente as duas definições.  

      Este tipo de colocação facilita o surgimento de incertezas e inseguranças coniventes 

com o dualismo cartesiano quanto à unidade destes dois elementos: mente e corpo. Em 

referência  a  este  pensamento dualista,  Greiner e  Katz já  tinham um questionamento 

firmado: 

Se  a  perversão  do  dualismo  cartesiano  que  propunha  a  

separação  entre  corpo  e  mente  já  havia  sido  exercitada  por  

Hegel, Marx, Kierkegaard e Nietzsche, é com a fenomenologia do  

séc. XX que se conquistam novos modos de descrição, nos quais  

pelo  menos  um  aspecto  permanecia  sem  uma  explicação  

satisfatória:  como se dava o  trânsito  entre  as  informações  do  

mundo e as informações residentes no corpo? (2005, p.5) 

      A proposta é a de que pensemos esta citação considerando que neste mesmo trabalho 

as duas autoras continuam o raciocínio, explicando que hoje já se sabe que o corpo porta 

certas habilidades motoras que são inseparáveis de outras competências suas, tais como 

as de raciocinar, emocionar-se, desenvolver linguagem, etc. (p.6)
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      O sentido da música é sempre atravessado pelos sentimentos de afeto, tanto quanto 

pelas experiências corporais e individuais de cada cidadão. Na prática a música é etérea 

e intocável, mas no fazer musical percebemos o quanto um gesto é crucial na produção 

sonora enquanto processo cognitivo. Este processo cognitivo está presente em similar 

dosagem, concomitantemente, no corpo humano e na cultura que circunda e dimensiona 

esta matéria corpórea. 

      Por este motivo, quando falamos em metodologias e sequências educativas como 

sistemas de evolução intelectual – transformando o indivíduo corporal em complemento 

esporádico   -,  faz-se  pertinente  a  expansão  de  um  processo  de  desenvolvimento 

individual  e  coletivo,  onde  corpo  e  mente  em contato  constante  sejam trabalhados 

conscientemente, pois no ato jamais poderão ser desprendidos de maneira efetiva, sejam 

os objetivos quais forem. 

      Nóbrega (2005) defende que: 

Não se trata de incluir o corpo na educação. O corpo já está  

incluído  na  educação.  Pensar  o  lugar  do  corpo  na  educação  

significa  evidenciar  o  desafio  de  nos  percebermos  como seres  

corporais. (p.612)

      Em instância, o que faz-se favorável é que pense-se em desenvolver atividades que 

ativem e reforcem o uso consciente de um corpo que é mental, e de uma psique que 

jamais deixará de ser corporal. E fala-se isto tanto em relação à negligência de sugerir 

alternativas  educativas  que  tenham como finalidade  integrar  o  mental  e  o  corporal, 

quanto em relação à negligência de sugerir um sistema educacional baseado em uma 

razão sem corpo. 

      Em tempos passados, quando falava-se em educação: 

(...)  o  corpo  era  valorizado  na  medida  em  que  se  tornasse  

silencioso  e  discreto,  procurando  evitar  a  evidência  de  uma 

presença,  com o  fim de  não  incomodar  (...). (Pederiva,  2004,  

p.93)

      Esses métodos tradicionais de ensino priorizavam o intelecto, enquanto enfatizavam 

um  corpo  considerado  recipiente,  um  mero  armazenador  de  conhecimentos  e 

informações, que casualmente utilizavam como ferramenta para obter certos resultados, 
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alcançar  seus  propósitos  intelectuais.  Um  objeto  corpóreo  que  facilitava  algumas 

demandas, mas que era extremamente limitado e subserviente.  

      Não existe um termo empírico específico para determinar ou esclarecer de forma 

precisa e prática essa união constante entre o que nós somos em essência e a massa 

corporal  que nos permite tal experiência  de  ser  em sociedade.  Na música,  Santiago 

(2008) aborda  o termo  musicorporalidade,  que tem como intenção referir-se  à  toda 

vivência musical que é corporal. A questão que surge, então, é a de que quando criamos 

uma categoria de experiências musicais que são corporais, impedimos uma perspectiva 

que visa a corporalidade como etapa substancial para que toda e qualquer música possa 

existir. 

2.2.2. Instrumento, música e corpo

      Quando fala-se, principalmente, em música instrumental a corporalidade enquanto 

parte essencial  de todo o procedimento parece desaparecer ou simplesmente não ser 

considerada.   

      Pederiva defende este ponto de vista, apontando: 

Observa-se que, durante o aprendizado de instrumentos musicais,  

a  formação  do  intérprete  é  delineada  em  função  da  técnica  

musical. Esquece-se que o músico é um ser humano possuidor de  

um corpo que abrange o físico, o cognitivo e o emocional. (...) O  

corpo, como consequência dessa percepção, é fragmentado em 

função dos objetivos a serem alcançados. (2004, p. 91)    

      Segundo o dicionário Aurélio3 podemos definir  instrumento  como um objeto ou 

aparelho com que se executa algum trabalho, algo que serve de meio ou auxílio para 

determinado fim - o qual seria inviável sem este meio material -. Instrumento musical, 

por sua vez, é a ferramenta utilizada com a finalidade de produzir som. 

3� Dicionário da língua portuguesa. Editado no Brasil e lançado originalmente em 1975, como 
resultado do trabalho de mais de três décadas do lexicógrafo, literário, professor e tradutor 
brasileiro Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, nascido em 1910 no estado de Alagoas. 
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      Na música, o corpo do instrumentista é o meio primário para que os eventos sonoros 

aconteçam. Sem corpo não há gesto, sem gesto não há intenção, sem intenção não há 

som. Esta evidência, na maioria das vezes, é ignorada, e o recurso corporal do músico 

passa a ser subserviente e casual durante sua formação e, consequentemente, em sua 

performace.  

       Concebendo esta colocação e dando continuidade ao raciocínio, o instrumento 

musical deve ser  considerado o meio secundário ao longo do procedimento de todo ato 

performativo, exceto o canto (que é processo corporal em todos seus níveis). Secundário 

porque necessita de um suporte intencional precedente que sustente seu significado. 

      A consciência de um corpo em movimento que será sempre o protagonista passa 

despercebida  e  é  quase nula  nos  contextos  da  performance e  da  formação musical. 

Nestes  dois  âmbitos,  mesmo quando o corpo é  valorizado de alguma forma,  o  que 

privilegia-se, por fim, é a fonte sonora em sua obviedade, sem a qual, neste caso, não 

produziríamos os sons específicos desejados. 

O corpo está intimamente ligado com o todo da resposta musical,  

perceptiva, motora e afetiva, não sendo somente um organismo  

que recebe a informação sensorial, nem apenas um mecanismo  

executor da ação. O corpo deve ser reconhecido como possuidor  

de um papel central na performance musical. (Pederiva, 2005,  

p.27)

      Essa instabilidade presente na relação entre o músico, seu corpo e seu instrumento 

interfere diretamente na qualidade do processo de formação, bem como nos resultados 

sonoros e expressivos que a performance reflete. 

      Este mesmo ponto de vista é defendido por Iazzetta (1997):

O corpo do instrumentista e seu instrumento atuam em simbiose  

na produção musical e o seu comportamento conjunto interfere  

na compreensão do resultado sonoro que produzem. (p.34)

      O autor  fala  ainda  sobre  a  pouca  importância  dada  a  esse  aspecto  dentro  da 

musicologia,  e  que  isto  deve-se  ao  fato  de  que  o  corpo  nunca  foi  levado  em 

consideração como suporte da realização musical. 
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      Segundo Merriam, música é um produto do homem e tem estrutura,  mas sua 

estrutura não pode existir separada do comportamento que a produz. Consequentemente, 

é um comportamento regulado e moldado pelo meio onde o indivíduo está inserido, que,  

por sua vez, também é regulado e moldado. (1994, p.7)

      Sendo assim, podemos concluir que se este ambiente prioriza a “descorporalização” 

do ser humano em suas atividades cotidianas, também “descorporaliza” o ser humano 

no fazer musical. 

      Com o desleixo em relação à consciência corporal, os gestos passam a fazer parte de 

padrões  estabelecidos,  de  certas  combinações  formais  que  são  convencionadas  pelo 

nosso  eixo  social,  transmutando  todos  os  indivíduos  em  um  corpo  socialmente 

uniformizado.  Isso,  quando  vivemos  em  uma  sociedade  que  manipula  o 

aparfeiçoamento  do  corpo,  que  desconsidera  suas  reais  capacidades  e  necessidades, 

viabiliza doenças psicosomáticas despertadas pela falta de movimento e percepção.   

(...)  o corpo continua sendo tratado como objeto mecânico, da  

mecância clássica. (Moreira, 2003, p.86)

      Na  música  não  é  diferente.  Existem  várias  investigações  que  focam  nas 

consequências de uma relação torta entre músico e instrumento quando esquece-se a 

única ligação entre os dois: o corpo. 

    Não é  incomum,  no contexto  musical  em geral,  os  músicos  desconhecerem ou 

desrespeitarem  a  lei  natural  de  seus  corpos,  ultrapassando  limites  físicos  que, 

frequentemente, estimulam o acúmulo de práticas e auto-correções equivocadas. Estes 

limites  físicos  podem  ser  impostos  pelos  próprios  instrumentos,  o  que  vem  sendo 

ignorado, ao longo dos tempos, pelo empenho em contrariar o fato de que a postura 

exigida e o próprio corpo do instrumento possam ser prejudiciais para a qualidade de 

vida dos músicos instrumentistas.  

Também o instrumentista está sujeito às limitações impostas pela  

física desses instrumentos ao mesmo tempo que os controla com  

uma técnica que às vezes beira os limites da capacidade humana,  

impondo os movimentos e gestos de seu próprio corpo, sobre o  

corpo de seu instrumento. (Iazzetta, 1997, p. 28)



37

      A relação do músico com o seu instrumento define todo o sistema musical, seja no 

processo educativo, na formação prática ou na performance. É esta mesma relação que 

permeia  métodos  saudáveis  de  produção  musical  e  que,  quando  abordada 

superficialmente, torna-se uma adversária, desencadeando efeitos negativos.  

      Enquanto Pederiva alega que o conhecimento de alguém sobre o seu próprio corpo é 

uma necessidade absoluta, Lapierre e Aucoutrier defendem que: 

Para conseguir exprimir-se em uma evolução progressiva até os  

meios  de  expressão  mais  abstratos  é  preciso  reconhecer  as  

pulsões  da vida,  reconhecê-las  em seu nível  mais  primitivo:  o  

nível  corporal.  (Lapierre  e  Aucoutrier,  1988,  p.  94  apud  

Pederiva, 2005, p.22)

      Ainda acrescentando que:

Há  um  processo  de  internalização  de  gestos,  em  função  da  

técnica  musical.  O  corpo  deve  ser  adestrado  para  conseguir  

eficácia.  Músicos  devem  obter  máximo  rendimento,  alta  

produção, mas parecem não levar em conta o desgaste corporal,  

e até mesmo seus limites (...) (p. 94)

      Da mesma forma como um instrumentista profissional busca ensinamentos e cursos 

para aprimorar suas técnicas, ou mesmo para conhecer variados tipos de metodologia 

que ainda não lhe são familiares,  deveria considerar um maior esforço para estudar, 

entender e dialogar continuamente com o próprio corpo, respeitando e atendendo suas 

respectivas necessidades. Afinal, dependemos dele para compreender o universo, para 

adquirir  e processar conhecimentos, para conhecer e nos apropriarmos de elementos 

provenientes do ambiente que nos rodeia.   

      No que diz respeito às relações musicais, precisamos, então, reconhecer nosso corpo 

enquanto pulsão da vida e, consequentemente, como via única de expressão e qualidade. 

Pois, para facilitar o contato com o instrumento musical, nada mais oportuno do que 

transpôr  nossas  bagagens  corporais,  viabilizando  um  fazer  musical  mais  natural  e 

significativo.  
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 Quando o indivíduo atua de corpo e alma, ele não toca a música,  

ele  se  torna  a  própria  música  em movimento.  (Duarte,  2013,  

p.12)

2.2.3. A não instrumentalização do corpo

      É relevante lembrar que ao longo deste trabalho pretende-se uma abordagem que 

propõe o discurso de uma formação musical envolvendo, ininterruptamente, o contato 

entre músico e corpo, inclusive sugerindo a disseminação de uma prática que tome o 

corpo como fonte sonora inicial e, muitas vezes, única. 

      No segundo caso, o que pode acontecer ao considerar-se o corpo como fonte sonora 

exclusiva é que quando pensa-se uma maneira de produção musical basicamente através 

de sons corporais, percussivos ou vocais, somos induzidos a transformar o corpo em 

instrumento, ou seja, no objeto que produzirá o som final. Concebendo a ideia de um 

corpo-instrumento,  logo somos tentados a converter nossos corpos em materiais  que 

servem, simplesmente, para concretizar algo, correndo o grande risco de esquecer que 

nossos  corpos  somos  nós  e  nós,  enquanto  seres  humanos,  nunca  seremos  objetos 

auxiliares. 

Quando  observamos  os  discursos  de  quem  trabalha  com 

percussão  corporal,  nota-se  a  repetição  de  uma  expressão  

específica: “o corpo é um instrumento musical”. (...) Levando em  

conta o contexto e a terminologia tradicionalmente utilizada para  

falar sobre música, esta expressão é compreensível, até porque  

chamar o corpo de instrumento musical parece ser uma maneira  

objetiva de dizer que é possível fazer música a partir dos sons  

produzidos no próprio corpo. Porém, ao chamarmos o corpo de  

instrumento, cria-se uma outra situação, na qual vale identificar  

que o dualismo vem junto: existe uma pessoa (que não é corpo)  

que tem uma coisa diferente dele, que se chama corpo. (Consorte,  

2014, p.14)
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      Isso também acontece em outras áreas comuns da vida, e até mesmo no que diz 

respeito a configurações cotidianas. Descuidamos, repetitivamente, de nossos corpos, 

acreditando que é parte de suas funções, simplesmente, prestar contribuição em tarefas 

diárias,  como  uma  ferramenta  à  qual  se  recorre  quando  alguma  função  parece 

impraticável de outras maneiras. 

      Fugindo de ideais dualistas entre mente e corpo, Santiago aponta: 

(...) inicialmente compreender que o corpo não é um instrumento  

das  práticas  educativas,  portanto  as  produções  humanas  são  

possíveis  pelo  fato  de  sermos  corpos.  (...)  Deste  modo,  

precisamos avançar para além do aspecto da instrumentalidade.  

(2008, p.46)

      Quando a autora evidencia o aspecto da instrumentalidade enquanto pensamento 

raso e superficial  de hábito enraizado, além de enfatizar que somos corpos, ou seja, 

estamos longe de  ser  apenas  uma mente  que  reside  uma estrutura física,  enfatiza  a 

importância  de  desconstruírmos  a  teoria  tradicional  de  um  corpo  que  é  apenas 

instrumental, e que, supostamente, possui menos demandas e competências do que um 

cérebro inteligente que busca por conhecimento.

      Este  aspecto  de  instrumentalidade  citado  por  Santiago,  nos  apresenta  um 

pensamento  coletivo  de  corpos  equipamentos  e  dispositivos  ao  qual  nos  adaptamos 

como parte  de um padrão,  um sistema de nosso meio comunitário.  E é  no que faz 

referência a estes sistemas e padrões que consiste a dúvida: afinal, somos máquinas ou 

somos seres humanos? 

      Storolli diz:

O corpo não pode mais ser visto como mero instrumento, a ser  

treinado  de  forma  mecânica  e  repetitiva.  Tampouco  pode  ser  

compreendido  como  um  recipiente,  onde  são  acumulados  

conhecimentos para serem reproduzidos. (2011, p.136)

      Diante do cenário concreto que apresenta-se durante nossa existência, podemos 

concluir, respondendo à pergunta, que somos, notoriamente, seres humanos. Esta pode 

parecer  uma  colocação  desnecessária,  tamanha  obviedade  dos  fatos,  mas  torna-se 
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sensato que nós revisitemos essa realidade inúmeras vezes enquanto corpo social, pois, 

paradoxalmente,  é como simples máquina de múltiplas utilidades que,  muitas vezes, 

percebemos e classificamos nossa matéria corporal.

      Máquinas são aparelhos inanimados, tecnológicos e, estritamente, mecânicos. São 

materiais por onde informações transitam sem intervenção, apesar de estarem situadas 

no  meio  ambiente.  No  entanto,  nós,  seres  vivos,  sofremos  adaptações  contínuas  e 

naturais em contato com o espaço e o tempo, somos influenciados por sentimentos e 

sensações.  Processamos  nossas  próprias  experiências.       Por  meio  de  técnicas 

desenvolvidas,  somos  capazes  de  operar  e  manipular  estes  objetos  para  alcançar  os 

resultados que desejamos, o que não acontece se invertermos a situação. 

      No mundo atual existem muitos discursos acerca do papel que as máquinas exercem 

sobre o homem, tendo o próprio humano as inventado e sendo, predominantemente, 

manobrado por elas. É nesse sentido que somos provocados a questionar se de fato nós 

é  que  as  manipulamos  para  conquistar  o  que  desejamos,  ou  se  nos  tornamos 

completamente  dependentes  da  operação  de  máquinas  para  nos  movimentarmos  no 

mundo de acordo com nossas necessidades.  

       Quando o assunto diz respeito ao nosso corpo em relação às máquinas, não é 

diferente,  pois  ele  busca,  de forma orgânica,  adaptar-se às  mudanças  que exercitam 

autoridade na maneira como vivemos.  De certo modo o submetemos a uma realidade 

muito contrária à sua naturalidade. De frente para esta realidade tecnológica, obrigamos 

nossos corpos à repetição, à inconsciência, ao artificial, ao submisso. Nós o sujeitamos à 

mecanicidade.   

(...)  Esse  é  o  lugar  onde  surge  o  estímulo  para  repensar  a  

subjetividade humana e o resgate do corpo como corporeidade.  

(Santaella, 2004 apud Pederiva, p.97)

      O movimento é uma urgência corporal. A necessidade de um  deslocamento gestual 

é característica do que somos enquanto corpo, e quando esta evidência é desprezada, 

existem consequências perceptíveis em relação ao nosso comportamento. Sentimos as 

alterações de forma negativa, na maioria das vezes podendo influenciar a qualidade de 

nossas atividades mais triviais.  
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      É também desta concepção que surge a conveniência de eliminar definitivamente a  

hipótese de um corpo enquanto ferramenta inerte, estagnada. A pressuposição de que 

nossa massa corporal seja, exclusiva e somente, uma possibilidade de habitação para 

nossa consciência.

      Consorte (2014) completa esse pensamento, afirmando: 

É comum encontrarmos a mente sendo compreendida como um 

controlador dos comandos e o corpo apenas servindo como um  

instrumento executador de tarefas, como se o próprio sujeito não  

fosse o corpo. (p.18) 

3. SOM EM MOVIMENTO

3.1. A prática da música corporal 

      Quando ouve-se falar de música corporal é quase possível visualizar o corpo e a 

música funcionando de forma contínua em conjunto. Isso porque não necessariamente o 

termo  música  corporal  precise  de  uma  definição  ou  classificação  exatas  para  ser 

entendido facilmente, pois, assim como  o termo “música instrumental” nos possibilita 

visualizar músicas que contenham instrumentos, e “música percussiva”, por sua vez, 

nos possibilita visualizar músicas que contenham instrumentos percussivos, na música 

corporal nós temos, basicamente, corpos que produzem música, ou seja, sons criados a 

partir de nossos materiais corporais. 

      Segundo Consorte (2015) “música corporal é a música que é criada a partir de 

recursos  sonoros  corporais.”  (entrevista  via  e-mail),  e  João  Simão  compartilha  do 

entendimento de música corporal apresentado por Consorte, explicando: 

A música  corporal  é  um conceito  em construção  que  vem do  

inglês body music. Chamamos de música corporal a música feita  

e produzida pelos sons corporais.  Há muitos grupos e artistas  
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que utilizam esses sons para fins artísticos e pedagógicos. (2013,  

p.25)

      Na área da música corporal é comum encontrarmos também a expressão “percussão 

corporal”.  Este  termo é  tão difundido e  tão utilizado quanto “música  corporal”  por 

artistas,  educadores  e  pesquisadores  musicais,  muitas  vezes  sem  a  preocupação  de 

definir  uma diferença conceitual,  apresentando as  fragilidades de uma prática que é 

recente e ainda vem conquistando seu espaço. 

      Enquanto a percussão corporal nos remete a sons percussivos extraídos do corpo, a 

música corporal nos aponta um conceito mais abrangente, que inclui também os sons 

melódicos e harmônicos que somos capazes de produzir, por exemplo, através de nossos 

movimentos vocais. 

Considerando  música  como  uma  linguagem  de  sons  em  

sequências  com  suas  variantes,  percebidos  como  ordenados,  

representando  suas  objetividades  e  subjetividades,  a  música  

corporal compreende a relação harmônica sonora em coletivo ou  

individual, a partir dos sons melódicos e percussivos explorados  

das  batidas,  estalos,  vácuos,  fricções,  sobre  a  nossa  pele,  de  

todas  as  formas  de  atritos  possíveis  de  serem  captados  pelo  

ouvido, incluindo naturalmente as vibrações das cordas vocais,  

do  aparelho  fonético,  com  suas  mais  variadas  nuances,  

competências, pela própria constituição orgânica, maleabilidade  

e flexibilidade disponível a cada corpo humano. (Stenio Mendes,  

2014, entrevista via e-mail) 

      A música corporal nos conscientiza de um corpo humano que pode também ser 

explorado como instrumento musical, pois a partir da prática rítmica, de exercícios de 

coordenação e exploração da vida ritmada, podemos ampliar nossa relação sensorial 

com a música e seu universo. 

      Quando ajudamos nossos corpos a ouvir e sentir a música diretamente, nos tornamos 

mais expressivos e mais aptos à criação artística, diminuindo a distância entre o fazer 

musical  prático  e  o  resultado  sonoro  em  si.  Nos  conscientizamos  instantânea  e 

essencialmente enquanto seres corporais vertidos em música.
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      Esse  acontecimento  acaba  por  ser  muito  sutil  e  delicado,  ainda  mais  se 

considerarmos  que  em  música  corporal  nós  ativamos  movimentos  e  musculaturas 

específicas,  de  modo  que  cada  pessoa  desenvolve  o  seu  ritmo,  de  acordo  com 

adaptações e limites considerados individuais.  

      A música corporal aborda processos simples e de fácil acesso à toda e qualquer área 

do  âmbito  musical,  possibilitando  ser  desenvolvida  como  método  de  ensino  em 

alternativa  educacional  e  também como prática  performática,  podendo  inclusive  vir 

acompanhada  de  inúmeros  benefícios  –  que  vêm  sendo  apresentados  ao  longo  do 

trabalho -.  

      Por ser utilizada desde sempre e, mesmo desta forma, não possuir um conceito 

sólido muito reconhecido,  faz-se eloquente considerar  a colocação de Simão (2013) 

quando fala sobre a dificuldade de definir-se com precisão o início da música construída 

por sons corporais, defendendo que “provavelmente surgiu ao mesmo tempo em que se 

deu o processo de formação da linguagem do ser humano”. (p.24)

      Nesse sentido, se por um lado a música corporal nos parece primitiva por envolver 

procedimentos tão naturais  e inatos à humanidade,  por outro,  ela, como já citado, é 

ainda muito recente no que concerne ao conceito de performance.

      A performance enquanto desempenho e atuação artística nos remete ao onde e ao 

como, de forma que o onde especifica a localização do evento artístico performático, e o 

como a maneira que o mesmo acontece. Assim como o modo que a performance define-

se e acontece é muito subjetivo e etéreo, há muitos anos o onde, segundo Greiner: 

(...) deixou de ser apenas o lugar em que o artista se apresenta,  

transformando-se em um parceiro ativo dos produtos cênicos. Ao  

invés  de  lugar,  o  onde  tornou-se  uma  espécie  de  ambiente  

contextual. (Greiner, 2005, p.130)

      Partindo deste ponto de vista, absolutamente associado com a arte da performance, 

tanto  o  corpo  enquanto  instrumento  sonoro  quanto  outros  instrumentos  musicais, 

possuem uma relação extremamente estreita com ambientes contextuais. A diferença é 

que, na música corporal, o músico enquanto instrumento de si mesmo interage de forma 

direta,  criando e  recriando diálogos  contínuos,  internos  e  externos,  no  espaço  onde 

encontra-se.    
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      Levando em consideração que a música corporal enquanto prática pedagógica, 

metodologia educativa ou jogo musical é utilizada há um tempo já relevante, tanto no 

mundo  quanto  no  Brasil,  mas  que  ainda  faz-se  pouco  consolidada  enquanto  arte 

performativa, podemos considerar de grande importância para o meio a colocação de 

Consorte,  quando  nos  apresenta  a  situação  atual  da  música  corporal  no  cenário 

brasileiro:

No Brasil, principalmente em São Paulo, e agora um pouco mais  

no Rio Grande do Sul, o cenário da música corporal está bem 

ativo. Um dos pólos mais ativos do mundo. (...) Cada vez mais o  

mercado  está  enxergando  a  música  corporal  como  uma  área  

reconhecida e abrindo espaço. (2015, entrevista via e-mail)

      Considerando que uma das características mais significativas que cercam a prática 

da  música  corporal  é  o  aspecto  da  coletividade,  esta  é  uma conquista  inteiramente 

comunitária, que atinge,  sem desvios, não só os profissionais da música, mas outras 

pessoas, social e individualmente.    

      Levando em conta que  para  participar  de  uma atividade corporal  precisamos 

somente  de  “um corpo  com vontade  de  experimentar”  (Karen,  2014,  entrevista  via 

facebook)  ou  mesmo  “vontade,  concentração  e  uma  consciência  extra-cotidiana” 

(Flávia,  2014,  entrevista  via  facebook),  potencializar  as  experiências  e  facilitar  a 

consciência de vivências corporais são consequências muito mais tangíveis e orgânicas 

deste modo.

Eu acredito que a música corporal nos dá uma consciência de  

grupo muito positiva, pois precisamos entrar em contato, jogar  

juntos,  desenvolver  uma  sintonia  para  que  o  resultado  seja  

agradável. Além disso, no grupo cada indivíduo desenvolve uma  

escuta ativa e  um dispositivo  de  respostas  a estímulos  que  eu  

acho muito positivos. (...) A música corporal escancara as falhas  

de sintonia de um grupo, mas isso também deve ser encarado  

como uma vantagem. (Flávia, 2014, entrevista via facebook)

      Nós, indivíduos, somos diariamente expostos a ruídos de máquinas e materiais que 

contrariam a ideia que construímos daquilo que é natural e orgânico. Vivemos em um 

mundo no qual,  ininterruptamente,  somos estimulados e  saturados de  sons e  ruídos, 
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onde quer que estejamos. Dependemos destas máquinas e as utilizamos a nosso favor, 

mas muitas vezes esquecemos das necessidades primordiais, anteriores e urgentes para 

que a sociedade e o mundo aconteçam da forma como são: nossos corpos. 

      A prática  da  música  corporal  coletiva carrega o significado de  produzir  sons 

corporais organizados, ou seja, tem como um de seus principais objetivos atentar com 

mais afinco para as sutilezas sonoras que nosso corpo fornece desde sempre, os mesmos 

materiais  sonoros  que  ignoramos  ou  desatentamos  durante  nossas  vidas  em 

consequência do ambiente ressoante e nada silencioso no qual estamos inseridos.

      Através de atividades musicais onde o corpo é o instrumento direto disponibilizamos 

a nós mesmos formas mais livres de interação e conexão com a música e nossos corpos, 

de forma que abrem-se novas maneiras de relação com o que está ao nosso redor. Há 

comunicações e transferências  constantes e incessantes entre o ambiente que instala-se 

regularmente dentro de nós e o ambiente no qual estamos instalados.  

(...)  acredito  que  ela  (a  música  corporal)  principalmente  

potencializa meu encontro com o mundo. (Vivian, 2015, entrevista  

via facebook)

      Em música corporal  somos,  única e  intensamente,  corpos sonoros e  sons  em 

movimento. A música vertida em corpo e o corpo vertido em música, individual e/ou 

coletivamente.      

3.2. A música corporal e seus artistas no Brasil 

      Como já  mostrado anteriormente,  apesar  de a  música  corporal  ainda estar  no 

processo  de  consolidação  e  reconhecimento,  tem no  Brasil  um de  seus  pólos  mais 

significativos. É representada por artistas, educadores e pesquisadores que desenvolvem 

e  pensam  seus  trabalhos  a  partir  de  atividades  e  conceitos  procedentes  da  música 

corporal em seus diversos aspectos. 

      Neste capítulo, bem como no trabalho em geral, a intenção é focarmos na prática 

corporal e seus artistas estritamente no cenário brasileiro, por isso pretende-se priorizar 

as  relações  que  acontecem  neste  ambiente,  deixando  um  pouco  de  lado  a  música 
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corporal no que concerne a nível mundial, que será abordada brevemente no próximo 

capítulo.  

      No Brasil, segundo Consorte, educador musical e artista corporal:

(...) O mercado ainda está, timidamente, abrindo espaço para a  

música corporal. Então, quando não encontramos espaço para a  

música  corporal,  a  estratégia  é  maquiá-la,  adaptá-la  e  

transformá-la, para que ela ainda continue existindo e também  

encontre  espaço  no  mercado.  Esses  processos  são  muito  

importantes inclusive para o enriquecimento da própria música  

corporal,  que  muitas  vezes  tem  que  se  aproximar  de  outras  

linguagens  mais  consolidadas  para  encontrar  sobrevivência.  

(2015, entrevista via e-mail) 

      Quando o autor fala em maquiar, adaptar e transformar a música corporal para que 

ela encontre espaço e continue existindo no mercado ele atravessa uma das questões 

mais pertinentes em relação à esta prática que é a que diz respeito à forma como a 

música corporal é vista, recebida e interpretada como um todo em sua unidade. 

      A maneira mais simples, se não a única, de acessar e entender profundamente a 

música  corporal  é  através  da  própria  prática.  Os  detalhes  sutis  e  as  características 

singulares do processo de aprendizado musical com o corpo e pelo corpo só fazem-se 

possíveis e perceptíveis por meio de oficinas e trabalhos que proponham um contexto de 

música corporal. Esses trabalhos, métodos e propostas acerca de atividades como esta 

nem sempre são compreendidos, mesmo em espaços que possuem uma forte relação 

com a música, pois é preciso permitir-se criar experiências e experimentar o contato 

íntimo e físico com estas vivências. 

      Para compreender e reconhecer a prática da música corporal é preciso viver, sentir e 

transcender o que essa realidade oferece e que tipo de emoções ou sensações ela pode 

nos causar. Uma vez que ainda não está consolidada e pouco conhece-se a fundo seus 

significados, torna-se complexa a tarefa de aceitá-la ou mesmo reconhecê-la enquanto 

processo musical ou pedagógico, seja o espaço um local social qualquer ou mesmo um 

ambiente musical específico. 
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      Para que ela seja aceita enquanto proposta de desenvolvimento prático, muitas 

vezes,  precisa  ser  renomeada,  de forma que  um curso de música corporal  pode ser 

oferecido como, por exemplo, curso de rítmica aplicada, expressão corporal na música, 

linguagem corporal na música,  ritmo-corpo-voz,  música e movimento, etc.  ou mesmo 

agregada a outras disposições artísticas, como, por exemplo, a dança e o teatro. O que 

nos  faz  perceber  nessas  circunstâncias,  claramente,  a  descaracterização  da  música 

corporal enquanto unidade musical performativa. 

      Se  por  um lado essa  maquiagem ou descaracterização  da  música  corporal  é 

prejudicial  em relação  ao  seu  reconhecimento  e  sua  identidade,  por  outro  lado,  ao 

agregá-la a outros caminhos de arte, podemos torná-la mais rica. É nessas situações de 

intercâmbio  que  vemos  a  oportunidade  de  trazer  cada  vez  mais  vocabulários, 

descobertas  e  possibilidades  para  a  prática,  de  maneira  que  perde-se  considerando 

apenas um ponto de vista, mas por outro, muito tem-se a ganhar. 

      Este aspecto positivo é possível porque a música corporal possui uma liberdade 

individual/coletiva,  bem  como  uma  relevante  capacidade  de  moldar-se  quando  em 

contato  com  as  diversidades  corporais,  espaciais  e  culturais.  Estas  são  vantagens 

instrínsecas da prática. 

(...) 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. (Feder, 2011, p.17)

       Como podemos observar a partir da citação acima, no Brasil,  um termo mais 

utilizado que música corporal é “percussão corporal”, possivelmente por ser o principal 

segmento do grupo Barbatuques, pioneiro em música corporal no contexto brasileiro. O 

fato de o grupo trabalhar não só sons percussivos, mas também sons vocais, não diminui 

seu reconhecimento enquanto núcleo de percussão corporal. 

      A utilização majoritária do termo percussão corporal em solo brasileiro pode estar 

diretamente  relacionada ao fato de  o  grupo ser  a  maior,  e  talvez  a  única,  fonte  de 

referência coletiva de música corporal no país. 

A música corporal  no Brasil  é,  felizmente,  muito  contaminada  

pelo trabalho do Barbatuques, que é um grande, senão o único,  
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grupo  profissional  de  música  corporal  no  Brasil.  (Consorte,  

2015, entrevista via e-mail) 

      Os Barbatuques tornaram-se o maior registro de música corporal que possuímos no 

Brasil, assim como também são a maior correspondência e relação brasileira da música 

corporal  com  o  resto  do  mundo,  onde  os  mesmos  acabaram  por  encontrar  sua 

solidificação enquanto artistas da música corporal.  

      Stenio Mendes, instrumentista e artista corporal, reafirma a realidade brasileira da 

música corporal: 

No primeiro instante me vem a imagem do grupo Barbatuques  

viajando em tour para outros países (...). (Stenio Mendes, 2014,  

entrevista via e-mail) 

      Esta visão que Stenio apresenta sobre a imagem que tem-se da música corporal em 

território  brasileiro  acomete  uma  grande  parte  de  pessoas  –  se  não  todas  -  que 

interessam-se,  ou  que  de  alguma  forma,  já  foram  apresentadas  ao  assunto.  A 

desassociação do grupo à música corporal faz-se muito delicada e difícil, uma vez que o 

Barbatuques iniciou a relação direta da prática performática com o país. 

      Outros  trabalhos,  coletivos  e  individuais,  começaram a surgir  inspirados pela 

concepção  de  trabalho  do  grupo  Barbatuques.  Muitos  deles  sob  a  perspectiva  da 

educação musical, enquanto outros poucos sob a perspectiva da performance. 

      Considerando os núcleos coletivos, enquanto em São Paulo os  Barbatuques vêm 

desenvolvendo seu trabalho há muitos anos, no Rio Grande do Sul, mesmo que ainda 

recente, o grupo  BatuKatu é outra referência central da música corporal performática 

brasileira que será citada mais adiante, juntamente com algumas figuras individuais de 

suma importância para a área.  
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3.2.1. Fernando Barboza e Barbatuques 

    Fig. 1 – Grupo Barbatuques (foto retirada do site: www.barbatuques.com.br)

      Fernando Barboza, conhecido como Fernando “Barba”, é músico e compositor 

formado pela UNICAMP e desde sua época escolar já era conhecido pelo hábito de 

batucar  com o  corpo.  Em 1995  passou  a  ministrar  workshops  e  já  desenvolvia  de 

maneira mais sólida sua metodologia própria de música corporal. 
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Fig. 2 – Divulgação do curso de música corporal com Fernando Barba (foto retirada do site: 

www.barbatuques.com.br/pt/?p=884) 

      Foi neste mesmo ano, com a intensa colaboração do músico e amigo Stenio Mendes 

que consolidou sua pesquisa e fundou o núcleo de percussão corporal Barbatuques, que 

tem como essencial proposta a utilização do corpo como instrumento.

Barbatuques é um núcleo artístico pegadógico que investiga a  

percussão corporal. Esse trabalho começou com Fernando Barba  

e logo se transformou em pesquisa: a expressão musical por meio  

da exploração dos inúmeros sons que podem ser produzidos pelo  

corpo humano. (Simão, 2013, p.8)

      Formado por 15 integrantes, o grupo percorre o Brasil e o exterior oferecendo uma 

agenda regular de shows e oficinas. 

      Segundo Simão, assim que o grupo foi criado: 

O  fato  de  não  existir  grupos  de  percussão  corporal  (ou  se  

existiam  ninguém  do  grupo  parecia  conhecer)  limitava  as  

referências,  mas  ao  mesmo  tempo  libertava,  pois  o  grupo  
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construía um trabalho que não era classificado dentro de algum 

padrão. (2013, p.23)

      Esta realidade permitiu ao grupo a liberdade de experimentar e ousar, criando e 

recriando diferentes processos de construção sonora a partir  do corpo.  Barbatuques, 

além de ser o nome do núcleo, é também o título que a técnica utilizada carrega, técnica 

essa que começou a ser pesquisada a partir da transposição dos sons da bateria para o 

corpo e desdobrou-se em uma pesquisa, de níveis bastante sensíveis, de ampla variedade 

de timbres corporais, desde os percussivos até os vocais. 

      Se  por  um  lado  a  falta  de  exemplos  facilitava  a  criatividade  e  a  pesquisa  

experimental, por outro, a ausência considerável de influências que pudessem tornar os 

processos mais simples na época inicial do grupo, acabou por transformar-se em uma 

procura por inspirações a nível internacional.

O STOMP,  por  exemplo,  foi  uma referência que  influenciou a  

pesquisa de movimento e ritmos de pés e de mãos,  e com sua  

maneira performática de se posicionar no palco. (Simão, 2013,  

p.23)

      Com o tempo, esta busca externa por uma exploração e um conhecimento mais 

densos a respeito da prática fizeram com que o grupo também passasse a fazer parte das 

grandes  referências mundiais  acerca de atividades corporais  em música.  Esse fato é 

também favorecido por ser característica do grupo divulgar a música corporal de forma 

pedagógica, talvez em um tentativa contínua de inclusão e coletividade. 

Na maioria dos lugares onde o grupo se apresenta, incentiva-se  

também a organização de oficinas ou de cursos de formação. São  

momentos  de  extrema  importância  que  proporcionam  aos  

participantes um contato mais próximo com a percussão corporal  

e com o artista, promovendo um intercâmbio de conhecimentos  

entre o artista e seu público. (Simão, 2013, p.29)

      Tanto em cenário brasileiro quanto em territórios internacionais, é compreensível 

que tome-se por conclusão o fato de que as didáticas e as dinâmicas do grupo oferecem 

sempre  espaços inclusivos,  de intercâmbio,  aprendizado e  versatilidade.  Observando 

atentamente a afirmação a seguir  de Pedro Consorte,  podemos concluir  que é papel 



52

deste grupo enfatizar as relações coletivas e disseminar o pensamento mais pedagógico 

e  simplificado  de  práticas  corporais  na  música  e  através  da  música.  É  a  partir  do 

desenvolvimento  técnico  e  artístico  do  Barbatuques que  essas  dimensões  vêm 

crescendo de maneira positiva. 

A visão que os trabalhos do Barbatuques foram semeando pelo  

Brasil  é  uma  visão  muito  inclusiva,  generosa  e  versátil.  Ela  

defende  as  particularidades  de  cada  um  como  elementos  de  

enriquecimento coletivo, no qual a diversidade é sinal de riqueza.  

A pedagogia  do  grupo Barbatuques  é  um dos  elementos  mais  

especiais desse processo de construção de pensamento da música  

corporal no Brasil. (2015, entrevista via e-mail)

      É por meio das oficinas que são oferecidas pelos próprios artistas do grupo que 

aproxima-se  as  pessoas  dessa  realidade  da  performance  da  música  corporal,  sejam 

leigos ou profissionais da própria área musical. 

      Fernando Barba fala sobre a importância das oficinas para o grupo, e de como esses 

momentos de troca e aprendizado auxiliam na consolidação das pesquisas e da busca 

incessante por aperfeiçoamentos e experiências, dizendo:  

As oficinas eu acho que são o motor, são o centro do trabalho. O  

momento onde Barbatuques não é só um grupo de 14 pessoas que  

estão  tocando  no  palco,  mas  sim,  uma  linguagem  em  

desenvolvimento.  (2007,  documentário  “Indivíduo  Corpo  

Coletivo” no DVD “Corpo do Som”) 

      O grupo utiliza de formatos circulares em seus cursos, ensinando, desde o princípio, 

como produzir cada tipo de timbre e som a partir  de nossos próprios corpos. Jogos 

musicais e dinâmicas, como, por exemplo, improvisação grupal e repetições rítmicas, 

são trabalhados sempre considerando sons que podemos produzir em nós mesmos, de 

forma que aconteça uma descoberta, concomitantemente, coletiva e individual de modo 

progressivo.  

É por meio dos jogos musicais que o grupo desenvolve e põe em  

prática o vocabulário de sons apontados nas pesquisas iniciais e  

no  mapeamento  de  sons  corporais.  Essa  atmosfera  valoriza  o  
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fazer  música  como  ato  mobilizador  da  ação  e  da  intenção  

coletiva, nas relações de alternâncias e de entrelaçamento entre o  

que é individual e o coletivo. (Di Luca, 2011, p.39)

      A cultura popular brasileira é uma grande inspiração no processo criativo do grupo, 

onde a música corporal é a união dos sons de cada um, misturando-se e recriando-se ao 

longo  dos  processos  de  pesquisa  e  desenvolvimento.  Essa  concepção  de  sons 

individuais  que  enriquecem  a  sonoridade  coletiva  e  instigam  novas  descobertas,  é 

essencial na prática metodológica do grupo e é por isso um dos aspectos que define a 

música  corporal  enquanto  dinâmica  contínua,  de  transformação  e  evolução 

ininterruptas. 

3.2.2 Stenio Mendes 
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      Fig. 3 – Stenio Mendes (foto enviada pelo artista) 

      Stenio Mendes é craviolista, mas a maior característica de seu trabalho foi e ainda é 

a exploração de efeitos vocais e percussivos. 

      Faz parte de uma família absolutamente musical, o que inclui ser sobrinho do 

violonista e projetista da craviola4: Paulinho Nogueira, filho de João Mendes Nogueira: 

músico  e  grande  pesquisador  de  timbres  e  sonoridades  e  neto  de  Antônio  Castro 

Mendes: importador de pianos. 

      Logo após ser premiado como melhor instrumentista do ano pela sua gravadora 

Polygram,  por  seu  disco  com  craviola,  Stenio  encontrou  o  percussionista  Djalma 

Correia, que fazia parte da mesma gravadora e tocava junto a grandes nomes da música 

brasileira,  como  Caetano  Veloso,  Gilberto  Gil  e  Maria  Bethânia.  Ambos  tinham 

intimidade  com  a  linguagem  da  música  livre  e  improvisada  e  juntaram-se  para 

desenvolver pesquisas e fazer música juntos, por volta de 1974.5

      Mais tarde ele acabou sendo convidado por Djalma para fazer  um workshop, 

momento esse que se tornou essencial para a forma de abordagem do ensino da música 

corporal  criado  e  praticado  por  Stenio  até  os  dias  atuais,  pois  ele  observou  a 

oportunidade de juntar o trabalho percussivo instrumental de Djalma com seus efeitos 

sonoros vocais e percussivos.  

      Mais  tarde,  ao  criar  laços  com Barba,  Stenio fala  sobre  os  efeitos  que  tanto  

pesquisou e procurou desenvolver indo de encontro ao que, por outro lado, Fernando 

Barboza buscava encontrar, auxiliando na construção e no aperfeiçoamento do grupo 

Barbatuques.  

(...)  existe  um aspecto que é  a profundidade com que você se  

envolve com aquele pequeno efeito. Eu trabalhava mais com a  

diversidade  de  efeitos  de  boca,  batendo,  então  tinha  uma  

4� Instrumento musical de, originalmente, 12 cordas. Tem o formato semelhante ao do violão e 
sua sonoridade mistura os timbres do cravo e da viola brasileira, o que acabou por caracterizar 
seu nome. 

5� Trecho adaptado do trabalho de João Paulo Simão (2013), intitulado “Música corporal e o 
corpo do som: um estudo dos processos de ensino da percussão corporal do Barbatuques”. (p. 
27).
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multiplicidade. E o Barba trouxe alguns efeitos, mas com uma  

profundidade, uma sofistiação rítmica, que eu falei:  “Bom...  É  

disso  que  estou  precisando”,  então  a  gente  se  ligou  e  

compactuamos destes projetos de fundir esses dois elementos, a  

diversidade sonora do corpo junto com a capacidade rítmica, a  

capacidade  de  harmonização.  (Stenio  Mendes,  2007,  

documentário “Indivíduo Corpo Coletivo” no DVD “Corpo do  

Som”)

      Para o artista, música corporal é:

Estar  incorporado  no  tempo  e  no  espaço,  apreciar  

ritualisticamente cada segundo, cada som e silêncio que nos toca,  

se envolver, dialogar, exercitar a sensibilidade no que diz respeito  

aos  inúmeros  timbres  e  relações  acústicas  de  cada  parte  do  

corpo. (2014, entrevista via e-mail) 

      Tive a oportunidade de presenciar e participar de uma aula dirigida pelo músico em 

São Paulo,  recebendo,  observando e percebendo as  delicadezas de tudo que ele  faz 

questão  de  traduzir  em  música  corporal.  Na  singularidade  dos  gestos  sonoros,  das 

harmonizações  coletivas,  do  espaço  circular  que  cria-se,  da  música  livre,  da 

improvisação literalmente espontânea e genuína, das dinâmicas brincantes, da procura 

incansável  por sons que nascem internamente e fazem-se vivos do lado de fora,  de 

corpos que fazem música e a transformam entre si. 

      A forma de  abordagem do instrumentista  é  sutil  e  exploratória  de  um modo 

perfeitamente perceptível, o que torna a aproximação, a fluidez e o desenvolvimento 

dessas trocas musicais mais orgânicos, mais leves e constantes durante o processo.

      Di Luca, com base em suas experiências em música corporal, destaca um fator 

importante  no  que  concerne  ao  ensino  e  aprendizado  desta  prática,  o  qual  me  foi, 

plenamente, permitido vivenciar na oficina de Stenio:

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  
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redescoberta  da  música.  O mais  importante  das  propostas  foi  

como a música corporal me foi apresentada. (2011, p.15)

     Stenio Mendes é, por todos os motivos aqui apresentados, sem dúvidas, um dos 

maiores inspiradores e provocadores da música corporal brasileira que vai de encontro 

com o mundo. 

3.2.3. BatuKatu 

Fig. 4 – BatuKatu (foto retirada do site: www.batukatu.com.br)

      Como já citado anteriormente, o Rio Grande do Sul é um dos pólos mais ativos em 

música  corporal  performática,  atualmente,  no  Brasil.  Esta  situação  deve-se, 

pontualmente, ao núcleo de estudos e vivência em música corporal: BatuKatu.  

      O grupo teve influência direta de Fernando Barba ao iniciar o projeto e nasceu 

oficialmente  em  2010,  após  uma  oficina  de  música  corporal  com  o  fundador  da 

Barbatuques. Quando a iniciativa começou a desenvolver-se e solidificar-se,  em São 

Paulo  o  Barbatuques já  estava  ativo  há  quase  duas  décadas,  o  que  diferenciou  a 

realidade do grupo do Sul do cenário encontrado pelos paulistas 15 anos antes.  
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      O núcleo  BatuKatu  utiliza  o  mesmo conceito  de  fazer  do  corpo o  principal 

instrumento na prática do fazer musical, mas prioriza mais as dinâmicas pedagógicas e 

sociais do que o ato performativo em suas especificidades. É um projeto que tem como 

intenção potencializar e difundir a pesquisa e a exploração prática da música corporal 

por meio de oficinas, festivais, encontros coletivos, projetos pedagógicos, seminários e 

vivências. 

      Dirigido pela educadora Elinka Matusiak, o grupo busca a coletividade e através de 

dinâmicas de encontro visa favorecer a livre expressão, a sensibilidade e a criatividade 

espontânea,  permitindo e  estimulando que pessoas com ou sem experiência  musical 

prévia manifeste-se com naturalidade por caminhos musicais.  

Tanto  crianças  quanto  adultos,  intuitivamente,  já  possuem  um  

repertório  próprio  de  sons  e,  quando  reunidos  para  o  fazer  

musical coletivo, são convidados a descobrir novos usos da voz  

(canto,  fala  e  efeitos  percussivos)  e  da  percussão  corporal  

(estalos de dedos, palmas, batidas de pé, peito, coxa, etc.). Por  

meio  de  exercícios  e  jogos  de  imitação  e  improvisação,  são  

trabalhados não somente a coordenação motora e a consciência  

rítmica, mas principalmente a musicalidade intrínseca, expressa  

pelo potencial criativo e pela capacidade de interação.

(trecho retirado do site: www.batukatu.com.br)

      O  BatuKatu busca  uma identidade musical  que  reflita  a  riqueza  das  culturas 

populares,  não  só  brasileiras  -  como o  baião,  o  maracatu,  o  chamamé,  o  samba,  a 

ciranda, etc. -, mas também culturas exteriores - como o reggae, o funk, o candombe, a 

milonga, o rock, etc -. O grupo busca esse reflexo sem deixar de ter como princial foco 

a  música  autoral,  instantânea,  espontânea,  livre,  improvisada  e  absolutamente 

despadronizada. 

      Se na atualidade a música corporal ainda não faz-se consolidada, no ano em que o  

grupo  iniciou  suas  atividades,  sua  única  fonte  acerca  da  música  corporal  enquanto 

performance  em  solo  brasileiro  era  (e  ainda  é)  o  Barbatuques.  Considerando  este 

cenário, muitas vezes pode acabar acontecendo uma inclinação a fazer-se uma análise 

de ambos núcleos de forma comparativa, podendo ser positivo partindo do ponto de 

vista  da consolidação da música corporal  enquanto performance,  aperfeiçoando-se o 
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conhecimento a respeito do assunto, porém, possivelmente, prejudicial ao núcleo no que 

concerne à sua individualidade, sua metodologia, suas concepções e, consequentemente, 

sua identidade individual de reconhecimento. 

      Cada vez mais o  BatuKatu vem conquistando o seu próprio espaço na música 

corporal  brasileira,  multiplicando  seus  conhecimentos  ímpares,  aperfeiçoando  o  seu 

próprio  sotaque  e  abrindo  espaço  no  cenário  musical  profissional  para  questões 

corporais expressivas que devem ser vistas, pesquisadas e, principalmente, vividas. 

      Esta procura incansável do núcleo por uma experiência coletiva enriquecedora e 

consciente  traz  para  a  dinâmica  pedagógica  e  artística  da  música  corporal  aspectos 

positivos que só têm a melhorar as diversas abordagens que encontram-se disponíveis e 

divulgar o entendimento da prática intensa e constantemente.

      A concepção do  BatuKatu  não é nem estritamente artística e nem estritamente 

educativa, mas encontra seu sentido na união de ambos os fatores, conectando a música 

corporal à uma descoberta de movimentos sonoros individuais e coletivos em relação ao 

mundo. 
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3.2.4. Pedro Consorte 

Fig.5 – Pedro Consorte (foto retirada do site: www.pedroconsortebr.wordpress.com)

      Em São Paulo, no Brasil e no mundo, um dos nomes que têm conquistado muito 

espaço na música corporal é o de Pedro Consorte. Os interesses do artista tem relação 

direta com a percussão corporal, pesquisando o ritmo, o som, a voz e o movimento. 

Pedro é um explorador e performer muito influente da área corporal em música. 

      O início de sua relação com este segmento musical, como muitos outros no Brasil – 

se não todos -,  também é marcado pela aproximação com o grupo  Barbatuques  e a 

grande  influência  que  este  núcleo  sempre  exerceu  pelo  seu  trabalho  e  significado 

singulares.   

 Minhas  primeiras  experiências  começaram  com  o  contato  

indireto com o trabalho do grupo Barbatuques.  Vi  um show e  

fiquei  inspirado  a  começar  a  pesquisar.  (Consorte,  2015,  

entrevista via e-mail)
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      Pedro estudou percussão corporal no colegial através de aulas opcionais, e mais 

tarde foi convidado para fazer parte do grupo de estudos criado por Fernando Barba em 

São Paulo, conhecido atualmente como Fritos. Nunca deixou de pesquisar e explorar a 

música  corporal  e  passou  a  oferecer  workshops  na  área,  trabalho  que  continua 

desenvolvendo  hoje  em  dia  em  ambientes  artísticos,  corporativos,  terapêuticos, 

educativos, etc. 

      O artista  também participou do grupo STOMP, em Londres,  fazendo diversas 

apresentações internacionais.  

Fig. 6 – STOMP (foto retirada do site: https://pedroconsortebr.wordpress.com/tag/stomp/– segundo da direita para a  
esquerda) 

Quando eu tinha 10 anos eu vi o STOMP pela primeira vez na  

televisão, e eu falei: “Eu quero fazer isso um dia”. Em abril de  

2011 eu fui para Nova York, porque eu ouvi dizer que eles iam  

fazer  audição.  Fiz  as  audições,  cheguei  nas  finais,  mas  não  

passei  para  a  etapa  do  treinamento  porque  eu  não  tinha  

permissão  de  trabalho  nos  Estados  Unidos.  E  aí  dois  meses  

depois eu ouvi dizer que eles iam fazer audição em Londres...  

Para  trabalhar  lá  é  mais  fácil  para  mim  porque  eu  tenho  

passaporte europeu, então “vamos lá de novo”. E aí desde então  

trabalhei na turnê europeia (...) (Consorte, 2013, documentário  

“Batuqueiros – A vida ritmada”)
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      O STOMP é um grupo reconhecido no mundo todo por desenvolver um trabalho 

diferenciado de qualquer outro existente, pois:

É um show que trabalha com percussão de objetos cotidianos  

para  fazer  música.  (...)  O  STOMP  é  um  show  que  é  mais  

abrangente no sentido de pessoas que não falam a mesma língua  

conseguirem  ver  e  entender.  (Consorte,  2013,  documentário  

“Batuqueiros – A vida ritmada”) 

      Esta  realidade de  manusear  um trabalho que possa  ser  visto  e  entendido por 

qualquer  pessoa,  de  qualquer  lugar  do  mundo,  é  uma  característica  da  música 

instrumental,  compartilhada  também  por  todos  os  outros  grupos  que  exploram  os 

aspectos da música corporal. O que nesse caso é diferente e enfatizado pelo artista, é o 

fato de o espetáculo do STOMP possuir um conteúdo que intenciona comunicar uma 

história, ou apresentar acontecimentos e situações fragmentadas que tenham lógica, que 

traduzam e reflitam um cenário específico que não é estático. 

      Em São Paulo, acompanhei algumas das atividades de Pedro para melhor perceber e 

analisar o contexto da música corporal performática na prática do mercado de trabalho 

brasileiro,  e,  principalmente,  pude  observar  a  complexidade  da  tarefa  de  manter  a 

identidade da música corporal intacta.

      Na época, segundo semestre de 2014, o artista estava fechando alguns projetos em 

diferentes espaços da capital,  nos quais procurava propor um curso de curta duração 

intitulado  “Práticas  Corporais  Sonoras”,  sugerindo  trabalhar  jogos  rítmicos, 

musicalidade, estímulo da percepção, movimento e relaxamento.  

      Em uma outra localização – e aqui é possível perceber as transformações impostas à 

prática de acordo com as diversidades - a proposta era um intensivo de improvisação em 

som  e  movimento,  propondo  desenvolver  o  estímulo  da  percepção,  a  pesquisa  de 

sonoridades corporais, a investigação de relações entre som e movimento e jogos de 

improvisação. O público alvo das oficinas divide-se entre atores, dançarinos, músicos e 

interessados em geral.  

      O curso que acompanhei era o mais visível e mais procurado, provavelmente por 

acontecer  em  um  espaço  cultural  de  formação  localizado  no  centro  de  São  Paulo, 

conhecido como “SP Escola de Teatro”. A atividade era denominada “Auto-acusação” e 
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majoritariamente recebeu inscrições de jovens provenientes das artes dramáticas e, em 

segundo lugar, de músicos. Os alunos que buscaram por este módulo, receberam como 

proposta  um  curso  aplicado  por  dois  professores,  Pedro  Consorte  com  a  parte  da 

expressão corporal,  através da exploração do movimento,  do ritmo, da pesquisa por 

sonoridades e do corpo como instrumento, e Sandra Ximenez6 com a parte da expressão 

vocal,  focando  na  voz  enquanto  extensão  do  corpo  e  não  um simples  aparelho  ou 

sistema vocal. 

      Em suas aulas, Pedro utilizou possibilidades básicas de percussão corporal como 

palmas, estalos, batidas no peito e batidas do pé no chão, procurando trabalhar sempre 

acompanhado de efeitos sonoros vocais, buscando, perceptivelmente, uma brincadeira 

sonora coletiva, uma aproximação do movimento sonoro com o corpo através da música 

corporal de forma orgânica, expressiva, livre  e fluida. Durante suas aulas é possível 

observar  claramente  a  intenção  do  educador  por  conscientizar  a  naturalidade  dos 

recursos sonoros enquanto alternativa de comunicação, ou mesmo de extensão corporal 

que poderia auxiliar a expressividade na emissão de nossos pensamentos. 

Eu acho que a pesquisa dos sons do corpo ela é uma pesquisa  

muito  natural,  inclusive  porque  a  gente  precisa,  ao  longo  do  

nosso  crescimento,  desenvolver  a  nossa  comunicação.  (...)  A  

gente acaba usando esse padrão de comunicação que é a fala. E  

aí deixa todas as outras brincadeiras, todos os outros recursos  

sonoros  do  corpo  de  lado.  (Consorte,  2013,  documentário  

“Batuqueiros – A vida ritmada”)

      As aulas do artista iniciam sempre com relaxamentos e desconstruções cotidianas, 

visando mostrar a importância dos cuidados que nossos corpos necessitam. Ele pede 

que, deitados no chão e de olhos fechados, procure-se concentrar a atenção em cada 

músculo, em cada membro e em cada parte do corpo separadamente. Induz os alunos a 

buscarem e  explorarem movimentos  sutis,  detalhes  corporais  que  na  prática  urbana 

acabamos  por  ignorar  e  passam  totalmente  despercebidos.  De  forma  gradativa,  ao 

participar deste tipo de atividade proposta, começamos a perceber o espaço interno e o 

6� Sandra Ximenez é cantora e compositora brasileira, possui um trabalho intenso de pesquisa 
e criação em intervenções e ações que usem corpo e voz como veículo de comunicação. Há 
anos atua como professora de voz e canto, preparadora vocal de atores e grupos de teatro e 
dança.
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espaço ao nosso redor de outra forma, criamos e refazemos escolhas corporais. É um 

exercício  individual,  mas  coletivo,  que  auxilia  e  aperfeiçoa  a  nossa  consciência 

enquanto seres inteiramente corporais influenciados por um corpo social. 

      A partir deste momento da aula, Pedro trabalha a continuidade, desenvolvendo 

percepções mais amplas e intercâmbios contínuos. Através das dinâmicas sugeridas, é 

da  pretensão  do  educador  que  as  pessoas  percebam-se  enquanto  mente  e  corpo 

unificados,  ponto de vista que defende e  questiona ao longo de seu trabalho com a 

música corporal.

Eu me toco... Não é que eu toco o corpo. É sutil, mas é diferente.  

Não é que meu instrumento musical é corpo, porque você podia  

botar um corpo deitado aqui que eu ia tocar nele, e não é isso. E  

não é também que eu toco corpo e o corpo é uma coisa distante  

de mim... Sou eu mesmo. Então, eu acho que essa relação, é uma  

relação muito intensa, porque é o seu próprio corpo e é o seu  

instrumento (...) (Consorte, 2013, documentário “Batuqueiros –  

A vida ritmada”)  

3.3. A música corporal no mundo

      As diferenças acerca da música corporal são muitas. Em cada lugar do mundo, com 

influência da cultura social e musical, da especificidade de comunicação e dos próprios 

corpos, as linguagens da música corporal acabam por apresentar distinções. 

Música  corporal,  para  mim,  não  é  uma  linguagem  universal.  

Dentro dela existem muitas línguas, muitos sotaques e cada um é  

criado dentro de um contexto específico. Por causa disso, cada  

técnica  ou  linha de  trabalho  de música  corporal  tem um tipo  

diferente de abordagem performática, no sentido de abordagem 

cênica, técnico, visual, corporal. (Consorte, 215, entrevista via e-

mail) 
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      No mundo, a maior e mais significativa representação da música corporal acontece 

através do International Body Music Festival7 (IBMF), que ocorre a cada dois anos na 

Área da baía de São Francisco (Califórnia) e em algum outro lugar do mundo nos anos 

intercalados, carregando como lema a proposta:  “music you can see, dance you can  

hear”.  É  neste  festival  que  torna-se  possível  observar  na  prática  a  colocação  de 

Consorte,  quando  enfatiza  que  dentro  da  música  corporal  existem muitas  línguas  e 

sotaques, e que isso influencia diretamente nas abordagens performáticas específicas de 

cada grupo ou artista. 

      O IBMF foi fundado em 2008 como projeto da organização artística  Crosspulse8 

(EUA), e é produzido pelo artista americano Keith Terry,  pioneiro da música corporal, 

oferecendo workshops e apresentações de artistas da música corporal vindos do mundo 

inteiro. 

7� http://www.internationalbodymusicfestival.com/

8� Organização artística sem fins lucrativos dedicada à criação, performance e gravação de 
música e dança intercultural  http://www.crosspulse.com/aboutcp.html
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Fig. 7 – Keith Terry (foto retirada do site: http://crosspulse.com/aboutkt.html)

      Foi ele quem pensou a música corporal como expressão, na tentativa de definir a 

prática  de  criar  música  apenas  com  recursos  sonoros  corporais  (recursos  vocais, 

rítmicos, melódicos, harmônicos e também os recursos percussivos do corpo todo, como 

palmas, pisadas no chão, estalos de dedo e etc) e assim, o termo passou a ser mais 

utilizado. Para o artista a música corporal é tanto música quanto dança, e este termo 

utilizado funciona como um guarda-chuva pra descrever algo que existe há séculos; algo 

que envolve inúmeros estilos de música corporal e não um padrão tradicional estático, 

ou seja, que não sofre influências.

There are many Body Musics still thriving today. In the United  

States, hambone was popular at the turn of the century and is still  

in  practice.  Some South  Pacific  island people  create music by  
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clapping  and  slapping  the  chest  and  thighs,  and  in  Morroco,  

there is a version that involves beating the chest while singing.  

Certain  Sumatran line dances  use  slapped chests  and legs for  

percussive  accompaniment,  and  in  Ethiopia  armpit  music  is  

produced by groups of players who cup their hands under their  

arms and force the arm in a downward motion, creating tones  

with air rushing around and between the fingers of the cupped  

hand. These are only a few examples of a varied and vital Body  

Music scene. (Terry apud Simão, 2013, p. 89)

      O criador e diretor artístico do  International Body Music Festival (2008), Keith 

Terry,  é compositor, produtor,  dançarino,  percussionista e um dos maiores criadores, 

performers, exploradores e pesquisadores da música corporal performática no mundo, já 

tendo conquistado espaço para o festival não só em Oakland, onde vive nos Estados 

Unidos, mas também em São Paulo (Brasil), em 2010, Istambul (Turquia), em 2012 e 

Terni (Itália), em 2014. No ano atual, 2015, o festival acontece em Bali (Indonésia), na 

segunda semana do mês de julho. 

      Durante os festivais acontecem apresentações de muitos grupos, onde os mesmos 

ensinam  formas  específicas  de  fazer  música  com  o  corpo,  transformando  o 

acontecimento  em  um  intercâmbio  artístico  musical  e  pedagógico,  bem  como uma 

oportunidade extremamente importante na consolidação do reconhecimento da música 

corporal. 

(…) este  festival  traz  uma forte  concepção para difundir  essa  

atividade não só no palco. É uma festa de integração. A partir da  

apresentação dos grupos de vários países, integram-se também  

às  artes  cênicas,  à  dança  e  raízes  culturais.  (Stenio  Mendes,  

2014, entrevista via e-mail)

      Por  carregar  consigo  esta  característica  da  diversidade  cultural  e  social, 

diferentemente dos núcleos de música corporal como  Barbatuques  e  BatuKatu, neste 

festival a prática acaba por não ser diretamente relacionada à inclusão e ao coletivo. 

Algumas  diferenças  de  linguagem  sonora  e  sotaques  musicais  e  corporais  são 

desconhecidos  por  outras  culturas,  o  que,  consequentemente,  segrega  e  diminui  as 

dinâmicas de coletividade.  



67

Música corporal não é sinônimo de coletividade, de generosidade  

e de inclusão. Quem define isso é a linha de pensamento e de  

trabalho por trás da música corporal. (Consorte, 2015, entrevista  

via e-mail) 

      É possível observar nos diferentes tipos de performance artística, o diálogo e a 

conexão  da  prática  e  de  suas  linguagens  com o  contexto  cultural  de  onde  aqueles 

recursos  sonoros  utilizados  provém.  Os  estilos  tendem  a  estar  respectivamente 

relacionados com suas localizações e contextos. 

      Por outro lado, este ambiente propõe justamente esta troca cultural, este ensino e 

aprendizado  ininterrupto  de  especificidades  musicais,  corporais  e  sociais.  A grande 

relevância  deste  momento  internacional  da  música  corporal  é  o  fluxo  contínuo  de 

conhecimentos  e  abordagens  que  levam a  música  corporal  ao  seu  estado  natural  e 

inerente, aquele onde somente precisa-se de entrega e liberdade para tornar-se musical, 

para produzir sons corporais, para sentir e trasformar o corpo em movimento e música. 

      Di Luca defende esta qualidade como essencial e tão relevante na prática da música 

corporal: 

A partir do momento em que se propõe a expressão musical 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. (2011, p.101)

3.4. A importância da música corporal 

O instrumento musical por excelência é o corpo humano inteiro,  

ele é mais capaz, do que qualquer outro, de interpretar os sons  

em  todos  os  seus  níveis  de  duração.  (Bachmann,  1998  apud  

Ruger, p. 101)

      Quando Nóbrega (2005) declara que “o corpo e o movimento, apesar de valorizados 

nos processos educativos, ainda são considerados elementos acessórios na formação do 
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ser humano” (p.603), consciente ou inconscientemente, atravessa outros contextos que 

não só a  escola como espaço educacional,  no sentido de questionar  se não é  como 

elemento acessório que tratamos nosso corpo e movimentos ao longo também de nossas 

vidas, seja o processo qual for em nossas atividades, diariamente, repetitivas; nas quais, 

segundo Nóbrega (2008) “desaprendemos a conviver com a realidade corpórea, com a 

experiência dos sentidos, pois privilegiamos uma razão sem corpo” (p.142).

      Se pensarmos partindo da teoria de enação (Varela et al., 1996, p.606) que enfatiza a 

dimensão  existencial  do  conhecer  emergindo  da  corporeidade,  defendendo  que  “a 

cognição depende da experiência que acontece na ação corporal”, somos capazes de 

perceber que qualquer prática humana orgânica envolve totalmente o corpo-humano – 

mesmo que de  forma automática  e  inconsciente  –,  e  que  assim,  torna-se  quase  um 

desrespeito de nossa parte tranformarmos essa essencialidade em algo secundário. 

      Podemos também agregar a este contexto o fato de que “no corpo humano estão as 

evidências da inevitabilidade de ser contaminado e contaminar” (Katz e Greiner, 1998, 

p.92) e, partindo deste princípio, sublinhar a relevância de processos transformadores 

entre  corpo,  movimento  e  meio,  de  forma  que  caracterize-se  a  necessidade  de 

consciência  de tantos acontecimentos que só tem a somar positivamente  para nossa 

formação musical e pessoal. 

      O corpo que somos define o limite entre a nossa essência e o espaço onde nos  

encontramos no mundo, ou seja, é o que nos permite contato com o externo e é, então, o 

que possibilita toda a nossa experimentação existencial. 

      É nesse aspecto que podemos observar semelhanças com a relação que temos com a  

música  –  enquanto  experiência  mental-corporal  -,  onde  todo  e  qualquer  processo 

cognitivo de aprendizado, técnica, percepção e performance dependem, inicialmente, de 

um corpo que transforme informações experienciadas em conhecimento produtor. Para 

aproximar o cenário desta relação cotidiana quase imperceptível entre mente e corpo de 

forma prazerosa, por que não integrá-la ao nosso, então, cotidiano musical? 

      O conceito de música corporal pode partir do entendimento de um corpo que produz 

teor  musical  através  dele  mesmo,  considerando  a  percussão  corporal  ou  mesmo  a 

utilização da voz. Desta forma, torna-se um processo simples e de fácil acesso à toda e 

qualquer  área  do  âmbito  musical,  possibilitando  ser  desenvolvida  como método  de 
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ensino  em  alternativa  educacional  e  também  como  prática  performática,  podendo 

inclusive vir acompanhado de benefícios, como cita Storolli (2011): 

Os sons que podemos produzir com o corpo, incluindo aqui a voz,  

também são movimentos. (...) Os processos de experimentação,  

criação  e  improvisação  envolvendo  a  voz  e  movimento  são  

fundamentais, pois além de permitirem o conhecimento do som,  

inclusive  antes  de  qualquer  sistema  ou  código  específico,  

ocorrem a  partir  da  atuação  do  corpo.  Essas  estratégias  têm 

ainda  como  vantagem  o  fato  de  poderem  eventualmente  se  

realizar como um processo coletivo,  o que é enriquecedor por  

permitir uma constante interação entre os participantes. (p.139)

      Por outro lado, quando fala-se sobre a música produzida diretamente pelo corpo,  

eventualmente,  acabam por  surgir  curiosidades,  das quais provém muitas  dúvidas  e, 

consequentemente,  compreensões  rasas  acerca do assunto.  A música corporal  se  faz 

ainda  muito  recente,  mas  instiga  diversos  aspectos,  os  quais  cada  vez  mais 

desenvolvem-se  e  disseminam-se,  podendo  ser  aproveitados  tanto  na  área  musical 

quanto em outros contextos sociais, haja vista o auxílio que busca-se na conscientização 

do  corpo  em  sua  essência,  no  que  diz  respeito  a  nós  enquanto  seres  inteiramente 

corporais.

Acredito que todo corpo possui sua musicalidade naturalmente, e  

essa  potencialidade  muitas  vezes  acaba  sendo  adormecida.  A  

musicalidade  corporal  exige  a  ampliação  da  percepção  e  da  

escuta  de  si,  dos  outros  com quem compomos,  e  dos  sons  do  

ambiente  para  jogar  junto  e  deixar  o  corpo  responder,  seja  

espontaneamente, seja numa pesquisa mais orientada das nossas  

possibilidades de reações. (Vivian, 2015, entrevista via facebook)  

      Para quem já  trabalha  com a área da  música,  adquirir  consciência  plena das 

urgências de nosso organismo e do funcionamento corporal é essencial  em todos os 

aspectos  práticos,  auxiliando  até  mesmo  no  que  diz  respeito  a  algumas  questões 

musicais teóricas. 

      Gainza já defendia a importância de trabalhar-se o conhecimento do corpo no 

ambiente musical, citando que “É necessário, com bases nas ciências que estudam o 
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corpo  humano  em  atividade,  realizar  um  processo  de  consciência  corporal  entre 

músicos. (Gainza, 1988 apud Ferreira, 2007, p.58)

      Enquanto isso, Ruger nos dá uma explicação mais detalhada sobre as razões desta  

importância, quando diz:

Na performance artística, por exemplo, um movimento corporal  

adequado  facilita  infinitamente  a  sua  ação,  tonifica  a  

musculatura,  não  provoca  desgaste  energético  e  produz  um  

movimento  gestual  melhor.  Uma  boa  consciência  corporal  

permite  aos  instrumentistas  em  geral,  concentrar-se  mais  

atentamente  nas  questões  exclusivamente  artísticas,  facilitando  

os processos interpretativos. (Ruger, 2007, p.112)

            Como já comentado anteriormente neste trabalho, ao longo de nossas vidas, 

vamos nos adaptando a formatos de comunicação verbais, da mesma forma como somos 

levados  a  optar  por  hábitos  que  não  utilizem  tanto  a  nossa  percepção  corporal. 

Priorizamos  uma  mente  sem  corpo  e  esquecemos  da  consciência  acerca  de  nossa 

matéria corporal. 

      Na música, apesar de parecer o contrário, nós também acabamos por priorizar 

dimensões mentais, e impomos a nossos corpos que comportem-se de modo automático, 

para que haja quase nula preocupação em relação a ele e seus movimentos. Semelhante 

a nossas práticas diárias repetitivas,  as consequências são muitas,  mesmo que quase 

imperceptíveis,  pois  já  desconhecemos  nossas  realidades  corpóreas,  ou  seja,  como 

identificar  as  mudanças?  Como definir  o  que  é  positivo  e  negativo  quando  não  há 

consciência e reflexão sobre nós mesmos enquanto seres corpóreos?    

(...)  há  vários  músicos  ligados  à  academia,  alguns  bastante  

contidos corporalmente, que parecem não ter precisado utilizar  

seus  corpos  para  chegar  a  serem  excelentes  músicos.  Todos  

parecem  ter  prescindido,  em  suas  formações  musicais,  do  

movimento  corporal.  No  entanto,  como  jamais  puderam  

prescindir  de  seus  corpos,  visto  que  seus  corpos  sempre  

estiveram, cabe perguntar: o que faziam seus corpos enquanto  

eles não os utilizavam? Obviamente há aí uma impossibilidade e  

certamente  o  que  houve  foi  uma desatenção,  por  parte  destes  
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músicos,  ao  comportamento  de  seus  corpos  durante  suas  

formações, até porque não se tem notícia de um único músico que  

toque ou cante sem para isso utlizar o corpo. (Ciavatta, 2009, p.  

29 apud Consorte, p.19)

      Todos necessitamos de consciência corporal, de sensibilidade corporal, de sabedoria 

corporal, de percepção. A música corporal, através de suas intenções e dinâmicas pode 

beneficiar  experiências  e  vivências  construtivas  nesse  sentido,  o  que  somente 

acrescentaria naquilo que se refere à qualidade artística da performance. 

Partindo da premissa de que a música é  inata e  necessária a  

todos os seres humanos, agregadora em sua essência, creio ser a  

música corporal o meio mais orgânico e completo para revelar  

esse potencial artístico por vezes atrofiado por contingências da  

própria  sobrevivência  contemporânea.  Talvez  uma  das  causas  

profundas  deste  cenário  de  relações  desarmônicas  entre  as  

pessoas  é  não  priorizar  as  relações  com  a  arte,  com  a  

sensibilidade.  Tenho  tido  depoimentos  da  utilização  desses  

recursos  sonoros  não  só  da  classe  artística,  mas  da  área  da  

medicina, com resultados importantes (...) (Stenio Mendes, 2014,  

entrevista via e-mail)

      Além de todos os outros benefícos esclarecidos neste tópico, Consorte nos lembra de 

um aspecto positivo sutil,  mas extremamente relevante: “A música corporal pode ser 

uma grande porta para as pessoas voltarem a atenção a si mesmas e a outras pessoas.” 

(Consorte, 2015, entrevista via e-mail) 

A  prática  corporal  é  um  caminho  transformador,  e  deve  ser  

entendida  como  um  fenômeno  conscientizador  a  partir  da  

vivência  de  experiências  individuais,  históricas  e,  até  mesmo,  

coletivas. (...)  A modificação corporal que surgiu de percepções  

e  movimentos  provindos  de  uma  intervenção  profissional  

significativa  indica  novas  possibilidades  na  existência  das  

pessoas, amplia suas possibilidades (percepções e movimentos),  

proporcionando  inovadoras  alternativas  para  optar  durante  o  
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processo de vida. (Tourinho e Silva, 2006, p. 37 apud Santiago,  

2008, p. 54)

3.5. A proposta de sensibilização na formação musical

       A música corporal começou a acontecer primeiramente no contexto educativo e o 

principal  pioneiro foi  o compositor e pedagogo suíço Émile-Jaques Dalcroze (1865-

1950)  que  difundiu  na  década  de  1930  um  sistema  de  ensino  rítmico  através  do 

movimento corporal, investigando a importância do corpo no processo de musicalização 

e as relações entre movimento e percepção musical.

      Segundo Alexandre Ruger, Dalcroze “detectou os problemas na educação musical 

de sua época e fez passar pela experiência do movimento corporal conceitos que antes 

eram apreendidos teoricamente.” (2007, p.101)

Fig. 8 – Émile-Jacques Dalcroze (foto retirada de: 

http://www.kvl.cch.kcl.ac.uk/THEATRON/biographys/biodalcroze.html)
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      Dalcroze criou o método Euritmia, que tem como objetivo central o uso do corpo 

em movimento, e quando observou que o balanço do corpo em uma simples caminhada 

criava um pulso natural, ele estabeleceu a fonte sobre a qual todo o restante de sua obra 

foi construída. O método inventado pelo educador desenvolveu não só uma nova forma 

de abordagem e aprendizagem musical, mas uma maneira de melhorar a comunicação 

direta e contínua entre corpo e mente através da música.  

      O educador acreditava essencialmente na importância das experiências antecederem 

a formação de conhecimento teórico, e por isso, acreditava ser um erro o hábito que 

temos de analisar impressões antes de vivenciá-las.  

      Em suas aulas de música, Dalcroze observava a influência que este comportamento 

social exercia diretamente nos processos de aprendizado musical, percebendo que o fato 

de  os  movimentos  comuns  tornarem-se  subconscientemente  automáticos,  como 

consequência,  resultava  em  uma  consciência  quase  nula  de  seus  movimentos 

especificamente  musicais.  Desta  maneira,  ele  decidiu  buscar  dinâmicas  que 

desenvolvessem a percepção corporal, e por conseguinte, uma maior consciência entre 

seus  estudantes,  auxiliando até  mesmo na  proposta  de  desfazer  a  mecanicidade  das 

atividades diárias simples.  

      Considerando a melhora da consciência e da percepção sensorial dos indivíduos, 

Dalcroze acabou por proporcionar benefícios não só a favor da vida diária, mas também 

da musicalidade, o que sempre foi sua principal intenção. 

(Eurhythmics) develops musical perception, increased awareness,  

improved  attention  and  greater  control  of  musical  expression.  

(Schnebly-Black and Moore, 1997, p. 4)

      O desejo dele  era  o de musicalizar  seus  alunos através  da sensibilidade e  da 

expressão proveniente de suas emoções e sentimentos mais profundos, acreditando que 

estes aspectos só poderiam otimizar a relação entre ritmo, movimento e música. 

      Schnebly-Black and Moore enfatizam o significado do pensamento que Dalcroze 

eternizou em suas obras:  

Information  flows into our  minds along two path  aways,  from  

inside our body and from outside. (…) As we communicate with  

others  as  well  as  within  ourselves,  the  health  of  our  body  
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becomes of inestimable value to the health of  society at large.  

(1997, p.36)

      Um pouco mais tarde na Alemanha, o também compositor e educador Carl Orff 

(1895-1982)  criou  sua  própria  filosofia,  na  qual  considerava  o  corpo  como  um 

instrumento  de  percussão  que  poderia  produzir  variadas  combinações  de  timbre, 

utilizando diferentes partes do corpo.

Fig. 9 – Carl Orff (foto retirada de: http://www.albertaorff.ca/about.html)

      Além destes dois educadores já citados, Murray Schafer (1933 -) e Edgar Willems 

(1890 – 1978), de acordo com Ruger também buscaram um conhecimento pautado na 

prática e na vivência corporal. 

Ao  utilizar  o  corpo  para  sensibilizar  o  aluno  a  apreender  

conceitos  teórico-musicais,  eles  intuíram  a  relação  estreita  

existente entre ação corporal e o desenvolvimento de estruturas  

cognitivas e, mais ainda, o quanto de emocional estava agregado  

ao movimento corporal. (Ruger, 2007, p.100) 
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Fig. 10 – Edgar Willems (foto retirada de: http://www.academiamusicatelheiras.com/#!
metodologias/cow4)

Fig. 11 – Murray Schafer (foto retirada de: 

http://www.artsalive.ca/en/mus/greatcomposers/schafer/bio.html)

      Cada educador seguia um pensamento próprio e único acerca da prática musical,  

mas o objetivo que tinham em comum era o de destacar a importância da experiência 

corporal  em  música,  e  sobre  essa  crença,  construíram  suas  formas  de  abordagem 

pedagógica, enriquecendo o contexto educativo enquanto processo de formação musical 

e, consequentemente, o contexto artístico enquanto processo performático e sensível.   

      O pensamento de Dalcroze, especificamente, aproxima-se muito da intenção desta 

parte  do trabalho,  que é a  de constatar  a  necessidade da  educação corporal  para os 
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estudantes de música durante a sua formação. A singularidade que aqui apresenta-se é a 

de demonstrar este mesmo interesse em desenvolver esta educação do corpo, porém, 

desta vez, basicamente através da música corporal.  

      Neste sentido, considerando a colocação de Ruger, de que “(...) cada vez mais, os  

cientistas têm demonstrado a profunda relação que existe entre o conhecimento e  a 

apreensão dele via corpo” (2007, p. 112), torna-se relevante observarmos os benefícios 

da prática da música corporal, apresentados por Stenio:

Encorporando  o  próprio  instrumento  musical,  exercitamos  as  

percepções sensoriais, tanto a visão, audição, principalmente o  

tato e a motricidade gesticulando no espaço que está intimamente  

ligado  à  chamada  “fisicalidade”  (...)  (Stenio  Medes,  2014,  

entrevista via e-mail) 

      Quando o artista fala sobre encorporar o próprio instrumento musical, nos incita a  

modificar  o  padrão  conhecido  de  um  músico  que  possui  um  corpo  que  toca  um  

instrumento,  passando  ao  formato  de  um  músico  que  toca  a  si  mesmo.  Somos 

estimulados a atentar para o fato de que na formação musical, por vezes, o instrumento 

que aprende-se é priorizado de tal forma que o corpo nem é considerado, o que, por 

outro lado, torna-se natural na música corporal, a qual nos obriga a priorizar o corpo e 

seus movimentos, de maneira saudável, para que a música possa existir.   

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

práticas  corporais.  (...)  a  música  corporal  apresenta-se  como 

uma forma de expressão que coloca cada um frente à sua própria  

constituição de humanidade, captando a experiência humana, a  

experiência  individual  através  das  interações  musicais,  

dinâmicas  e  coletivas.  (Pederiva;  Tunes,  2009  apud  Di  Luca,  

2011, p. 27-28)

      Através do desenvolvimento da percepção, exploramos também o aperfeiçoamento 

de desenvolvimentos cognitivos, assim como por meio da melhora daquilo que nos é 

sensório,  criamos  novos  sentidos  e  capacidades  de  inteligência.  O  desafio  de 

desenvolver  nossa  percepção  e  melhorar  nossas  experiências  sensoriais  está  em 

superarmos  o  aspecto  instrumental  do  corpo,  que  é  o  que  acaba  acontecentendo, 

majoritariamente,  nas  abordagens  educativas  como  um  todo,  caracterizando 
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negativamente  o  conhecimento  que  possuímos  acerca  de  nosso  próprio  material 

corporal. 

      Este conhecimento que se caracteriza de forma negativa é o que leva este trabalho a 

intencionar  um  necessário  alerta  de  que  nossas  qualidades  e  características 

performativas tendem a ser edificadas muitas vezes sobre aspectos superficiais e frágeis, 

de pouca expressividade. Práticas dinâmicas como a música corporal durante o processo 

de formação, são de valor inestimável para o que aquilo que vivemos na arte. 

Estas  vivências  me  proporcionaram  uma  variada  gama  de  

sensações, conduziram-me a um ganho absurdo de auto-estima, à  

aquisição de um sentimento de que sou capaz de fazer arte com o  

que tiver à minha disposição. (Di Luca, 2011, p. 15-16)

A música corporal  me abriu portas fundamentais para que eu  

conquistasse  e  vivesse  experiências  únicas,  transformadoras  e  

transcendentais. (2015, entrevista via e-mail) 

      Isto porque na prática da música corporal, diferente de outras dinâmicas musicais, o 

trabalho desenvolve-se ao redor da corporeidade, que busca um ritmo interno, um corpo 

único, que é diretamente associado à uma consciência e percepção corporal  maiores. 

Esta consciência e percepção corporal não só auxiliam na formação perceptiva musical, 

rítmica ou melódica, mas também aproximam o indivíduo de sua música interna. 

      Somando  isto  ao  fato  já  apresentado  de  que  toda  teoria  tem início  em uma 

experiência corporal, e que portanto todo o processo cognitivo, como já visto, começa 

no  corpo,  o  quão  importante  esta  prática  parece  frente  a  situações  musicais  de 

formação? O quanto necessitamos de práticas corporais em performance musical, tendo 

em vista  que as mesmas nos permitem experienciar  a sensibilidade, a liberdade e  a 

expressão? 

 Através da prática de vários ritmos, exercícios de coordenação e  

exploração  do  andar  ritmado  podemos  ampliar  nossa  relação  

sensorial com a música. Ajudando o corpo a ouvir a música, nós  

o tornamos mais expressivo, apto a servir na criação artística.  

(Simão, 2013, p.11)
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      Quando cito ritmo interno ou música interna a referência faz-se em relação à própria 

forma  de  perceber  e  experimentar  a  música.  Práticas  corporais  envolvem processos 

sensoriais e motores conscientes e organizados de forma sonora, o que leva o indivíduo 

a um nível pleno de concentração, escuta e movimento. É uma forma de perceber-se no 

espaço,  dialogar com ele e  decidir  sonoridades espontâneas que não fazem parte de 

nenhum padrão. O que surge nesta sequência de acontecimentos é a corporeidade, ou 

seja, sentir-se corpo. 

      Considerando todos estes pensamentos anteriormente apresentados, por que não 

trabalhar a consciência corporal através de disciplinas práticas de música corporal na 

formação  inicial  e  acadêmica?  Por  que  não  trazer  o  corpo  para  a  superfície  da 

experimentação  musical  sonora  e  utilizar  de  suas  possibilidades  para  auxiliar  os 

processos de consciência corporal e sensibilidade em música? 

      É neste sentido que Storolli nos incita ainda a lembrar sobre um aspecto relevante  

no que diz respeito a esta corporeidade proporcionada pela prática corporal na música 

enquanto arte performática, dizendo:   

A  tendência  é  que  haja  um  aprimoramento  da  percepção  

corporal,  maior  consciência  dos  processos  corporais,  o  que  é  

desejável  para  toda  prática  artística  performática  e  

especificamente para a música.  Afinal,  a apreensão da música  

ocorre através do corpo inteiro, não se restringindo à audição,  

assim como sua realização depende em grande parte da atuação  

do corpo. (2011, p.138)



79

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      Já quando foram traçadas as perguntas de investigação da pesquisa, estabeleceu-se 

um processo gradual de construção das intenções deste trabalho, entre elas uma que 

acabou  tornando-se  mais  saliente:  a  proposta  de  repensar  e  reconstruir  concepções 

acerca  do  corpo  nos  sistemas  de  formação  musical  iniciais  e  acadêmicos,  a  qual 

apresento de forma mais densa no ítem 3.5 desta dissertação, entitulado “A proposta de 

sensibilização na formação musical”. 

      Neste sentido e levando em consideração as outras três questões que culminam a 

rede  de  perguntas  investigativas  desta  pesquisa,  as  afirmações  e  respostas  foram, 

respectivamente, fundamentadas e  obtidas através da parte prática (trabalho de campo), 

de  maneira  muito  orgânica  e  intensa.  A coleta  de  dados  aconteceu  por  meio  de 

entrevistas,  conversas  informais  e  observação,  como  consequência  da  imersão  no 

campo,  viabilizando  de  maneira  significativa  e  enriquecedora  a  confirmação  dos 

resultados. 

      Retomando  as  perguntas  que  estruturaram a  existência  deste  trabalho,  então, 

conclui-se que a música corporal consiste, na sua essencialidade, de sons percussivos e 

melódicos que podem ser produzidos através de nossos próprios corpos, e que por ser 

muito dinâmica é um conceito em desenvolvimento. 

      Em segundo lugar é possível afirmar o questionamento crítico que a música corporal  

envolve sobre o pensamento corporal cotidiano e musical em sociedade ao longo dos 

diálogos bibliográficos apresentados nesta pesquisa. Por se tratar de uma dinâmica de 

consciência e conhecimento corpóreo em movimento, esta prática nos impele a revisitar 

nossas concepções acerca de desconsiderar a existência de nossos corpos em hábitos 
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musicais  e/ou  simplesmente  diários,  mostrando  e  provocando  a  presença  de  cada 

indivíduo enquanto ser que é corporal de maneira ininterrupta. 

      Associada à esta segunda questão está também a indagação sobre a importância de 

se repensar os processos corporais na formação musical, o que acaba por resultar na 

proposta  de  sensibilização  artística  através  da  prática  da  música  corporal.  Esta 

afirmação é baseada,  substancialmente,  na etapa das  observações,  na qual  de forma 

frequente diferentes artistas ressaltaram o grande auxílio que a prática vinha trazendo 

para  suas  performances  em  geral,  fazendo  com  que  as  mesmas  se  tornassem, 

nitidamente,  mais  maduras,  mais sensíveis,  mais intensas,  mais verdadeiras e,  como 

consequência, mais positivas. 

      Sobre o cenário da música corporal no Brasil, nos dias atuais, é perceptível no 

discurso tanto dos artistas diretamente envolvidos com a prática quanto na narrativa de 

pessoas  que  tiveram um contato recente com atividades deste  âmbito que a  música 

corporal é ainda muito frágil em conceitos e teorias explicativas, pois é urgentemente 

prática e experimental. 

      As entrevistas possibilitam uma aproximação da situação desta atividade no país,  

sobretudo como é entendida e percebida enquanto arte performática, falando sobre o 

quanto  ela  ainda  necessita  de  uma  adaptação  aos  diferentes  espaços  onde  pretende 

existir, ou seja, sobre como ela ainda não se afirma em sua identidade e individualidade 

artística. 

      Durante a pesquisa de campo, em contato com artistas de diferentes ênfases, pude 

perceber o quanto a música corporal afirmava muito mais possibilidades do que eu antes  

já considerava hipoteticamente. A análise de dados neste caso ocorreu em simultâneo 

com a exploração do conteúdo pesquisado, a observação e a coleta de dados. 

      Mais  do  que  esclarecer  o  que  é  a  música  corporal,  ou  quais  seus  principais 

questionamentos,  seus  cenários  e  sua  importância  nos  processos  corporais  que 

acompanham  a  formação  musical,  este  trabalho  buscou  trazer  pensamentos  e 

considerações singulares e extremamente pessoais de quem vivenciou esta prática de 

modo  intenso,  aprendeu  e  aprofundou-se  com  ela  e  para  dentro  dela,   buscando 

fundamentar  na  mesma seus  hábitos  musicais  e  também cotidianos.  Esta,  na  minha 

opinião, é a maior riqueza que esta pesquisa conquistou: unir fragmentos de diferentes 

personalidades e histórias pessoais, respeitando pensamentos convergentes e divergentes 
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acerca de uma prática tão recente e, por outro lado, tão inovadora, mas que  aproxima as 

pessoas em suas  diferenças,  sem impor condições ou exigências.  A entrega,  quando 

acontece, é natural e independente.  

De forma geral, o analista confronta-se com um conjunto de “x”  

entrevistas, e o seu objetivo final é poder inferir algo, por meio  

dessas palavras, a propósito de uma realidade representativa de  

uma população de indivíduos ou de um grupo social.  Mas ele  

encontra  também  –  e  isto  é  particularmente  visível  com  

entrevistas – pessoas em sua unicidade.” (Bardin, 1977, p.94)

        Desde o início do processo desta pesquisa, e por início me refiro ao período que 

precede a idealização do projeto, sinto-me provocada pelos desafios que envolvem a 

música corporal, enquanto prática, método e pesquisa. O meu interesse por pesquisar a 

música corporal  nasceu da prática do desconhecido e da vontade de potencializar o 

conhecimento, de multiplicar a curiosidade do que pude ver acontecendo em meu corpo 

e no de outras pessoas.  

      Enquanto muitos pesquisadores buscam por conteúdos pouco pesquisados, nós, 

pesquisadores  da  música  corporal,  temos  isto  como  um  desafio  involuntário. 

Trabalhamos para que esse assunto que hoje é muito pouco estudado, seja cada vez mais 

pesquisado e desenvolvido, vindo a ser considerado tão relevante na área acadêmica 

quanto já mostra-se na área prática. 

      Os trabalhos que auxiliaram-me na  fundamentação e  compreensão da música 

corporal nesta dissertação, acabaram demonstrando o quanto  a capacidade crítica e os 

aspectos teóricos deste universo parecem estar sendo bem pouco desenvolvidos, talvez 

por  ser  uma  atividade  de  teor  majoritariamente  prático.  Positivamente  os  textos 

acadêmicos mais recentes vêm abrindo caminho na direção oposta a esta fragilidade.

      Não só na Europa, como também no Brasil e acredito que no restante do mundo, 

invertemos a ordem natural e biológica a qual deveríamos estar condicionados. Ao invés 

de  sentirmos  e  depois  racionalizarmos,  temos  uma  tendência  quase  inconsciente  de 

pensarmos antes para experienciar depois. Da mesma forma como nos desenvolvemos 

ao redor de uma teoria que enfatiza o cérebro como o órgão mais inteligente e racional, 

e infelizmente acabamos transformando nossos corpos em um instrumento que deve 

submeter-se a tudo que for mentalmente ordenado.  
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      É de quase nula sensibilidade de nossa parte, enquanto seres humanos, renegar e 

rebaixar  nossa  matéria  corporal,  enquanto  construímos  indivíduos  abstratos, 

configurados apenas a partir de sentimentos,  ideias e valores sociais, esquecendo do 

aspecto que permite vivenciarmos estas sensações através de uma comunicação intensa 

com o univero que nos cerca. 

      Ter  desenvolvido a  parte  prática  desta  pesquisa  junto a  outros  pesquisadores, 

educadores  e  artistas  da  música  corporal  possibilitou-me  uma  nova  relação  com  a 

prática e a compreensão de seus aspectos,  o que acredito ter  influenciado de forma 

positiva o desenvolvimento teórico deste trabalho. Apesar de ser difícil falar sobre a 

música corporal, pois é algo que deve ser vivido e sentido de forma intensa, a cada 

tentativa seus aspectos esclareciam-se ainda mais para mim mesma. 

      Na minha concepção, esta prática questiona e nos compele à uma reflexão sobre o 

potencial  artístico  que  não  permite-se  enfraquecer,  mas  que  por  vezes,  perde  sua 

intencionalidade de impressão.  Por isso,  acredito e espero que este  trabalho consiga 

realizar  a  sua  vontade  maior,  que  é  a  de  que  a  música  corporal  seja  considerada 

inovadora e provocativa no sentido mais amplo e orgânico destas palavras.  

Para mim paira o mistério e a pergunta: como só nestas últimas  

décadas é  que  está sendo redescoberto o que já era óbvio na  

cultura dos povos milenares? (Stenio Mendes,  2014,  entrevista  

via e-mail) 
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6. ANEXOS

6.1. Entrevistas 
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Priscila: Qualquer  som  emitido  pelo  corpo  (seja  pelo  aparelho  fonador,  percussão 

corporal, sons da respiração). O cabelo pode ser uma corda de um violão por exemplo 

(quem sabe a tecnologia desenvolva algo para extrair este som! Som do coração, som da 

digestão, som da deglutição)... Muitas possibilidades.

Amanda: Antes do curso com o Pedro Consorte você já havia ouvido ou visto algo  

sobre música corporal?

Priscila: Sim. 

Amanda: Você conhece algum trabalho ou grupo de música corporal?

Priscila: Meredith Monk, Bob McFerrin, Barbatuques, Cena 11, Pedro Consorte.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?

Priscila:  Consciência/Sensibilidade sonora, musicalidade, ritmo, além de um trabalho 

corporal.

Amanda: Quais  as  vantagens  /desvantagens  da  música  corporal  em um ambiente  

coletivo?

Priscila:  Vantagens:  Aumento de repertório,  novas  possibilidades  e  novos caminhos 

para  criação.  O  outro  sempre  propõe  algo  diferente  do  seu  universo  e  vivência. 

Desvantagem: Não vejo desvantagem.Em todo processo de criação é preciso organizar 

as ideias, ouvir o outro. Como dizia um professor meu que se chama Jorge Albuquerque 

(Comunicação  das  Artes  do  Corpo  e  Semiótica  da  PUC-SP):  O  caos  tende  a  se 

organizar. Todos sistemas, todos passam pelo caos, entropia e se auto organizam.
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Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

Priscila: Sim. O corpo é nosso principal instrumento. Temos milhares de possibilidades 

musicais em nosso corpo, começando pela voz.

Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

Priscila: Sou atriz, formada em dança e performance. A arte da interpretação depende 

da minha música corporal. Desenho um personagem, por exemplo, pensando em como 

esse ser respira, fala, se comporta, nos seus ritmos, na sua agilidade corporal. Enfim, a 

música interna existe para cada personagem.

Amanda: Qual sua relação pessoal com a música e seus conteúdos?

Priscila: A música me ajuda e muito a criar. Seja no trabalho de atriz ou dança. Vivo 

pesquisando novos músicos e sons . Ex: Madeleine Peroux , Camille, Nouvelle Vague, 

Radiohead, Arnaldo Antunes, Charlotte Gainsbourg, Philip Glass, Cocorosie, Yo yo ma, 

Goldfrapp, Einsturzende Neubauten.... Me inspiram.

Amanda: Defina sua experiência com a música corporal. 

Priscila: Desde  o  primeiro  ano  de  Faculdade  (Comunicação  das  Artes  do  Corpo  - 

1999) quis usar minha voz como protagonista da cena. Mas não só cantada como nos 

musicais  que eu fiz.  Durante os 4 anos da faculdade  desenvolvi um solo/monólogo 

chamado Dobras Sonoras ou Afluentes Corpóreos onde meu corpo que dança, produz 

sons . Sons da pré linguagem, um quase falar (infantil ou sons dos surdos mudos ou dos  

autistas).  Pesquisando  estes  universos  percebi  que  o  mundo  sonoro  é  muito  pouco 

explorado nas Artes Cênicas.
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Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser  

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal?

Priscila: Fico imaginando se um psicoterapeuta trabalhasse com seus pacientes a partir 

de sua música corporal. Um gesto que leva a um som, por exemplo. Ou uma lembrança 

que produzia tal som... Emoções e descobertas viriam à tona. O simples fato de fechar 

os olhos e ouvir sua respiração é um universo imenso. Estamos nessa era Virtual/Visual. 

Olhares são condicionados, mas o som, a sua música corporal, não consegue ser tão 

manipulada. É genuína e sincera. Sua música é única e eu me reconheço.

6.1.2. Entrevista 2 - David (aluno de Pedro Consorte) – 21 de novembro de 2014 

(via facebook): 

Amanda: O que você entende por música corporal?

David: Sons do corpo. Ruidos, emissões, percussão corporal, até mesmo a respiração e 

o som do funcionamento dos órgãos internos. A voz propriamente dita usada de forma 

melódica ou harmônica.

Amanda: Antes do curso com o Pedro Consorte você já havia ouvido ou visto algo  

sobre música corporal?

David: Sim. Em pesquisas anteriores, visando a consciência corporal, e em trabalhos de 

alguns grupos como o Stomp.

Amanda: Você conhece algum trabalho ou grupo de música corporal?

David: Stomp, Barbatuques e trabalhos específicos de algumas cias de dança.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?
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David: Escuta, pesquisa e bom senso.

Amanda: Quais  as  vantagens  /desvantagens  da  música  corporal  em um ambiente  

coletivo?

David: Criar harmônicos de efeito interessante. Recriar ambientes, preencher ambientes 

e cenas. Desvantagem: caos e poluição sonora.

Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

David: O corpo pode ser instrumentalizado de diversas formas, depende dos estímulos e 

das necessidades.

Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

David: Bailarino/ator/manipulador de bonecos. Traz mais artifícios a serem explorados 

em criações futuras.

Amanda: Qual sua relação pessoal com a música e seus conteúdos?

David: Em muitas montagens a música pode ser o norteador do processo.

Amanda: Defina sua experiência com a música corporal. 

David: Enriquecimento das ferramentas criativas e dramáticas.

Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser  

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal?

David: Dramaturgia, formato abordagem...
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6.1.3. Entrevista 3 - Flávia (aluna de Pedro Consorte) – 23 de novembro de 2014 

(via facebook): 

Amanda: O que você entende por música corporal?

Flávia: No meu entendimento, música corporal é toda "composição" melódica e rítmica 

que  se  dê  utilizando  apenas  os  recursos  do  corpo,  seja  a  voz,  sejam  as  diversas 

possibilidades de percussão que as diferentes partes do corpo possam gerar.

Amanda: Antes do curso com o Pedro Consorte você já havia ouvido ou visto algo  

sobre música corporal?

Flávia:  Tinha  um  conhecimento  bem  raso  desenvolvido  em  cursos  de  teatro,  mas 

apenas copiava ritmos que me eram apresentados.

Amanda: Você conhece algum trabalho ou grupo de música corporal?

Flávia: Eu não sei se encaixa em "música corporal", mas eu gosto muito de um grupo 

de música acapella chamado Pentatonix. É um grupo com enfoque nos vocais, mas toda 

a base da música, por assim dizer, é vocal, sem utilizar instrumentos. Mas desconheço 

grupos de música corporal propriamente.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?

Flávia: Vontade, concentração e uma consciência corporal extra-cotidiana.

Amanda: Quais  as  vantagens  /desvantagens  da  música  corporal  em um ambiente  

coletivo?

Flávia:  Eu acredito que a  música corporal  nos dá uma consciência de grupo muito 

positivia,  pois  precisamos entrar em contato,  jogar juntos,  desenvolver uma sintonia 
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para que o resultado seja agradável. Além disso, no grupo cada indivíduo desenvolve 

uma escuta ativa e um dispositivo de resposta a estímulos que eu acho muito positivos.  

Não acredito que haja desvantagens na música corporal para um grupo. Talvez ela sirva 

para apontar quando um grupo não tem condições de trabalhar junto, quando não há 

afinidade  entre  as  pessoas,  quando  ela  não  entram em sintonia.  A música  corporal 

escancara as falhas de sintonia de um grupo, mas isso também deve ser encarado como 

uma vantagem.

Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

Flávia: Com certeza. Acredito que o corpo é o primeiro instrumento de percussão que 

existiu,  basta  pensarmos  que  nós  sobrevivemos  graças  a  um ritmo  -  os  batimentos 

cardíacos. Além disso, nosso corpo é tão diverso nas suas formas, e digo isso pensando 

em um corpo, apenas, que podemos produzir infinitos sons se nos dedicarmos a explorar 

essas formas.

Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

Flávia:  Eu sou atriz, figurinista e cenógrafa e estudo Letras. A música corporal com 

certeza me abre um leque criativo imenso no meu trabalho enquanto atriz. A atuação é, a  

meu ver, uma arte que depende de ritmo. O ritmo de um atuador é que determina a 

personagem e a interação com a plateia. Como figurinista, esse conhecimento me abre 

possibilidades  de  brincar  com  materiais  e  formas  de  maneira  a  inscrementar  as 

possibilidades de o atuador gerar música com o próprio corpo, e com cenário também, 

expandindo  o  conceito  de  música  corporal  e  explorando  as  superfícies.  E  como 

estudante  e  pesquisadora  de  literatura  e  linguagem também há  vantagens,  tanto  no 

entendimento  da  musicalidade  de  um  poema,  por  exemplo,  como  em  estudos  de 

fonética e fonologia.

Amanda: Qual sua relação pessoal com a música e seus conteúdos?
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Flávia: Eu sou uma grande apaixonada por música e estudo desde criança. Eu gosto de 

compor e executar música. Quando estou compondo uma personagem, minha primeira 

pesquisa é achar a música dessa personagem. Só começo a pensar no desenvolvimento 

dela depois que encontro essa música. E também gosto muito de pensar a literatura em 

relação à música, tanto que quase todas as epígrafes dos meus trabalhos acadêmicos são 

trechos de músicas.

Amanda: Defina sua experiência com a música corporal. 

Flávia:  Foi muito enriquecedora. Consegui entender mais de música e muito mais do 

meu próprio corpo.

Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser  

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal?

Flávia: Harmonia, concentração, consciência corporal, escuta, criatividade.

6.1.4. Entrevista 4 - Karen (aluna de Pedro Consorte) – 26 de novembro de 2014 

(via facebook): 

Amanda: O que você entende por música corporal?

Karen: Sons produzidos no corpo e pelo corpo organizados de forma rítimica.

Amanda: Antes do curso com o Pedro Consorte você já havia ouvido ou visto algo  

sobre música corporal?

Karen: Já conhecia um pouco antes do curso, através do próprio Pedro. Conheço alguns 

trabalhos dele, porém, antes de conhecê-lo, não sabia quase nada sobre o assunto.
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Amanda: Você conhece algum trabalho ou grupo de música corporal?

Karen: Conheço o trabalho do Pedro Consorte e dos Barbatuques.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?

Karen: Um corpo com vontade de experimentar.

Amanda: Quais  as  vantagens  /desvantagens  da  música  corporal  em um ambiente  

coletivo?

Karen: Desenvolvimento da criatividade, da prontidão, da escuta pessoal e do grupo; o 

despertar de afetos e desafetos, competições e cooperações, parcerias, cumplicidades e 

desavenças,  dentre outras questões existenciais  do homem que acabam entrando em 

jogo.

Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

Karen: Há dois sentidos da palavra instrumento: musical e utensílio. Considero o corpo 

como um possível  instrumento musical,  mas não o considero como um instrumento 

(utensílio) para uso do homem, pois ele é o próprio homem.

Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

Karen:  Sou  psicóloga  e  performer.  Os  benefícios  são  os  descritos  na  questão  que 

envolve as vantagens e desvantagens. 

Amanda: Qual sua relação pessoal com a música e seus conteúdos?
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Karen: Não tenho uma relação diretamente profissional com a música, posso dizer que 

é indiretamente profissional. Tive, por muito tempo, a música como lazer, mas hoje 

descubro novos caminhos a serem trilhados com ela.

Amanda: Defina sua experiência com a música corporal. 

Karen: Não consigo definir. Definir é limitar, e minha experiência está indo além das 

expectativas sem previsão de parada... desta forma, é ilimitada.

Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser  

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal?

Karen: O que consigo pensar para a minha vivência e prática, é o que já coloquei nas 

respostas  anteriores.  Mas  as  possibilidades  são  infinitas,  basta  vontade,  interesse, 

criatividade e ação.

6.1.5. Entrevista 5 - Vivian (aluna de Pedro Consorte) – 9 de janeiro de 2015 (via 

facebook): 

Amanda: O que você entende por música corporal?

Vivian: Música corporal, para mim, envolve as possibilidades criativas de produção das 

mais  diversas  sonoridades  através  das  potencialidades  corporais  e  as  reações  e 

percepções deste mesmo corpo a estímulos sonoros de toda ordem.

Amanda: Antes do curso com o Pedro Consorte você já havia ouvido ou visto algo  

sobre música corporal?

Vivian:  Na SP Escola de Teatro,  no curso de Atuação, já  havia entrado em contato 

anteriormente através das aulas com o próprio Pedro, e com a Sandra Ximenez.
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Amanda: Você conhece algum trabalho ou grupo de música corporal?

Vivian: Conheço o trabalho do Barbatuques e do STOMP.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?

Vivian:  Acredito  que  todo  corpo  possui  sua  musicalidade  naturalmente,  e  essa 

potencialidade muitas vezes acaba sendo adormecida. A musicalidade corporal exige a 

ampliação da percepção e da escuta de si, dos outros com quem compomos, e dos sons 

do ambiente para jogar junto e deixar o corpo responder, seja espontaneamente, seja 

numa pesquisa mais orientada das nossas possibilidades de reações. 

Amanda: Quais as vantagens /desvantagens da música corporal em um ambiente 

coletivo?

Vivian:  Acredito  que  quando  se  compõe coletivamente  você  tem mais  estímulos  e 

elementos para considerar no jogo – além de suas sonoridades, existem várias outras 

proposições sendo feitas a todo instante – o que exige mais de você e, portanto, faz-se 

necessária uma ampliação da escuta ainda maior e  de uma porosidade para compor 

junto. No entanto, sempre que nos relacionamos com outras pessoas, novos horizontes e 

possibilidades  de  jogo se  abrem,  que  muitas  vezes  nunca  teríamos  pensado,  mas  é 

necessário ouvir o que o outro te dá, apoiar as iniciativas que não partam apenas de você 

para que o excesso de “propositividade” não se sobressaia ao jogo coletivo.

Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

Vivian: Não consigo enxergar o corpo como um instrumento, uma vez que nosso corpo 

somos nós mesmos, e não uma ferramenta que nossa “alma” manuseia.  No entanto, 

entendo quando fazem essa afirmação, se considerarmos que um músico violonista se 

expressa também por meio de seu violão, nós nos expressamos apenas através de nós 

mesmos, de nosso corpo.
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Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

Vivian:  Sou formada em filosofia e sou atriz. Portanto, acredito que a música corporal 

tem muita acrescentar, especialmente na minha experiência artística. Tanto no que se 

refere a produção estética, quanto ao desenvolvimento das potencialidades expressivas 

do corpo e a ampliação da escuta para me encontrar com os outros.

Amanda: Qual sua relação pessoal com a música e seus conteúdos?

Vivian:  Tenho  uma  relação  muito  próxima  com  a  música,  gosto  de  ouvir,  tocar, 

produzir, e ela me alimenta em tantos aspectos que nem podem ser esgotados aqui, não 

apenas em minha produção artística, mas na vida.

Amanda: Defina sua experiência com a música corporal. 

Vivian:  Apesar das dificuldades em encontrar uma definição para minha experiência 

com a música corporal, acredito que ela principalmente potencializa meu encontro com 

o mundo. Pensando nela como um dos caminhos para essa expansão da percepção e 

escuta do mundo e para minha expressão, acredito que ela aprofunda meus encontros 

com os outros, com os estímulos sonoros ininterruptos a que estamos sujeitos, e me 

propicia outras formas de relação com cada parte do meu corpo, nesse encontro comigo 

mesma.  Ela amplia  minhas  possibilidades  expressivas  e  acredito que toda  forma de 

expressão legítima é um exercício de liberdade.

Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser 

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal?

Vivian:  O que pode ser desenvolvido a partir  da música corporal  está  em todos os 

elementos  colocados  nas  respostas  acima,  tanto  nas  possibilidades  de  encontros  e 

composição  com os  outros,  com base  na  escuta  e  no  jogar  junto,  e  também nessa 

“reconexão”  com  nossa  própria  produção  sonora  adormecida,  gerando  infinitas  e 
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interessantes criações estéticas e deslocamentos das formas habituais de se entender a 

música e quem faz música.

6.1.6. Entrevista 6 – Pedro Consorte – 6 de fevereiro de 2015 (via e-mail): 

Amanda: O que é a música corporal?

Pedro: Música Corporal é a música que é criada a partir de recursos sonoros corporais. 

Música Corporal uma expressão que começou a ser mais utilizada pelo Keith Terry, na 

tentativa de definir a prática de criar música apenas com recursos sonoros corporais 

(recursos vocais rítmicos, melódicos, harmônicos e também os recursos percussivos do 

corpo  todo,  como palmas,  pisadas  no  chão,  estalos  de  dedo  e  etc).  Outras  pessoas 

também  definem  essa  prática  como  Percussão  Corporal,  mesmo  incluindo  a  voz. 

Existem várias opiniões sobre diferenças e semelhanças entre as expressões Percussão 

Corporal e Música Corporal. Percussão Corporal parece ser uma expressão bem mais 

usada e reconhecida internacionalmente, mas ela também acaba se aproximando mais 

dos recursos percussivos, deixando a voz em segundo plano.

Amanda: Como é  o  cenário  -  que  você  vê  -  da  música  corporal  no  Brasil  e  no  

exterior?

Pedro: O cenário da música corporal ainda é um cenário alternativo, inaugural, que está 

se construindo aos poucos. E, por isso, tem os prós e contras de ser um movimento que 

ainda está se consolidando. Cada vez mais as pessoas que trabalham dentro dessa cena 

parecem  se  conectar,  formar  parcerias  e  compartilhar  experiências.  No  brasil, 

principalmente em São Paulo, e agora um pouco mais no Rio Grande do Sul, o cenário 

da música corporal está bem ativo. Um dos pólos mais ativos do mundo. Movimentos 

como a Fritura Livre, Sampa Circlesongs, Retiro de Música Corporal e encontrões do 

grupo de estudos do Fernando Barba movimentam bastante a cena paulistana. Cada vez 

mais  o  mercado  está  enxergando  a  música  corporal  como uma  área  reconhecida  e 

abrindo espaço para estes tipos de atividade.
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Amanda: Como você percebe a visão, o reconhecimento e o pensamento a cerca da  

música corporal no Brasil em geral?

Pedro: A música corporal no Brasil é, felizmente, muito contaminada pelo trabalho do 

Barbatuques, que é um grande, senão o único, grupo profissional de música corporal no 

Brasil.  A visão que os trabalhos do Barbatuques foram semeando pelo Brasil  é uma 

visão muito inclusiva, generosa e versátil. Ela defende as particularidades de cada um 

como elementos de enriquecimento coletivo, no qual a diversidade é sinal de riqueza. A 

pedagogia do grupo Barbatuques é um dos elementos mais especiais desse processo de 

construção de pensamento da música corporal no Brasil.

Amanda: O profissional de música corporal no Brasil, atualmente, encara algum tipo  

de adversidade no mercado ou mesmo na cena musical-performática? A situação atual  

já foi diferente?

Pedro:  A situação está cada vez melhor. O mercado ainda está, timidamente, abrindo 

espaço para a música corporal. Então, quando não encontramos espaço para a música 

corporal, a estratégia é maquiá-la, adaptá-la e transformá-la, para que ela ainda continue 

existindo  e  também  encontre  espaço  no  mercado.  Esses  processos  são  muito 

importantes inclusive para o enriquecimento da própria música corporal,  que muitas 

vezes  tem que se aproximar  de  outras  linguagens  mais  consolidadas  para  encontrar 

sobrevivência.

Amanda: Como você enxerga a relação da música corporal com a performance?

Pedro: Música corporal pra mim não é uma linguagem universal. Dentro dela existem 

muitas línguas, muitos sotaques e cada um é criado dentro de um contexto específico. 

Por causa disso,  cada técnica ou linha de trabalho de música corporal  tem um tipo 

diferente de abordagem performática, no sentido de abordagem cênica, técnica, visual, 

corporal. Por exemplo, o tônus dos corpos que dançam Gumboot é muito diferente dos 
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corpos que tocam as músicas dos Barbatuques, e isso acaba fazendo parte da estética de 

cada linha de trabalho. Cada um é criado dialogando com o seu contexto original e isso 

é possível de ser observado com mais clareza quando as performances de cada trabalho 

são comparadas. Em cada trabalho é possível de se encontrar rastros dos respectivos nos 

quais foram criados.

Amanda: Fale um pouco sobre as suas experiências em relação à música corporal.

Pedro:  Minhas  primeiras  experiências  começaram  com  o  contato  indireto  com  o 

trabalho do grupo Barbatuques. Vi um show e fiquei inspirado a começar a pesquisar. 

Depois, quando estava no colegial, fiz uma aula opcional de percussão corporal com o 

meu professor de matemática da época, o Cadu Granja, que depois virou meu parceiro 

de muitas aventuras percussivas corporais. Fui convidado para participar do grupo de 

estudos do Fernando Barba, que depois se transformou no Fritos. Continuei pesquisando 

e  dando  workshops  de  música  corporal.  Participei  do  NOP  (Núcleo  Orgânico 

Performático). Entrei no Stomp. Saí do Stomp. E hoje em dia só trabalho com esse tipo 

de prática, tanto em ambientes artísticos, quanto corporativos, terapêuticos, infantis e 

etc.

Amanda: Você tem alguma relação direta com o Grupo Barbatuques?

Pedro: A minha relação com o grupo Barbatuques hoje em dia é de admiração e apoio. 

Nós fazemos parte do mesmo cenário artístico e sempre nos cruzamos nas atividades 

que  promovem  este  tipo  de  prática.

Amanda: A música corporal mudou algo no seu relacionamento com a performance  

musical?

Pedro:  O  jeito  de  fazer  música  corporal  no  Brasil  é  um  jeito  bastante  livre  e 

experimental, então ele permite que os participantes experimentem estéticas que muitas 

vezes não são tão exploradas nos cursos de música convencionais, como a improvisação 
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livre, o caos, as dissonâncias e as variações destas linhas de experimentação sonora-

musical.

Amanda: Você conhece o Festival Internacional de Música Corporal? Como chegou  

até ele e qual sua relação atual com o evento?

Pedro:  Trabalhei no IBMF como voluntário quando ele aconteceu aqui no Brasil,  a 

convite do Barba e da produção do festival. Esse ano eu devo ir para Bali participar dos 

workshops e assistir aos shows. Seria bacana se conseguisse em algum momento criar 

uma performance para apresentá-la no festival.

Amanda: Defina a sua experiência com a música corporal.

Pedro:  A música corporal me abriu portas fundamentais para que eu conquistasse e 

vivesse experiências únicas, transformadoras e transcendentais.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?

Pedro: Para fazer música corporal, o ideal é começar a fazer workshops e cursos nessa 

área. Assim, o interessado já vai começar a ter uma noção das bases da música corporal. 

Ele também pode pesquisar sozinho e com amigos. É importante lembrar de aprender 

aquecer e se preparar para fazer qualquer atividade física. A preparação para uma prática 

de música corporal vai prevenir lesões aumentar a facilidade com que o corpo acessa a 

coordenação motora, sons e notas musicais.

Amanda: Quais  as  vantagens/desvantagens  da  música  corporal  em  um  ambiente  

coletivo? 
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Pedro:  É muito  difícil  falar  em Música  Corporal  como se  ela  fosse  um  consenso 

universal e fosse trabalhada em todos os lugares do mundo da mesma forma. Música 

Corporal não é sinônimo de coletividade, de generosidade e de inclusão. Quem define 

isso é a linha de pensamento e de trabalho por trás da música corporal. No Brasil, as 

linhas mais contaminadas pelo trabalho do barbatuques com certeza são portas incríveis 

para trabalhar-se de forma coletiva.

Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

Pedro:  Do  ponto  de  vista  puramente  musical,  o  corpo  pode  ser  visto  como  um 

instrumento, porque ele produz sons que podem ser organizados em forma de música. 

Mas ver o corpo como um instrumento é uma visão complicada, porque parece discernir 

pessoa  e  corpo,  como  dois  elementos  diferentes  e  separados.  Instrumentos  são 

ferramentas inanimadas, passivas, que são usadas para algo. O corpo não. O corpo é 

vivo, é um organismo, deve ter direitos, autonomia e etc.

Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

Pedro:  Eu  sou  um  pesquisador  das  relações  entre  Música  e  Movimento.  O  meu 

principal material é a própria música corporal.

Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser  

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal? 

Pedro: A música corporal pode ser uma grande porta para as pessoas voltarem a atenção 

a si mesmas e a outras pessoas.
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6.1.7. Entrevista 7 - Stenio Mendes – 8 de dezembro de 2014 (via e-mail): 

Amanda: O que é a música corporal?

Stenio:  Considerando música como uma linguagem de sons em sequência com suas 

variantes,  percebidos  como  ordenados,  representando  suas  objetividades  e 

subjetividades, a música corporal compreende a relação harmônica sonora em coletivo 

ou individual, a partir dos sons melódicos e percussivos explorados das batidas, estalos, 

vácuos, fricções, sobre a nossa pele, de todas as formas de atritos possíveis de serem 

captados  pelo  ouvido,   incluindo  naturalmente  as  vibrações  das  cordas  vocais,  do 

aparelho  fonético,  com  suas  mais  variadas  nuances,  competências,  pela  própria 

constituicão orgânica, maleabilidade, flexibilidade, disponível a cada corpo humano.

Amanda: Como é  o  cenário  -  que  você  vê  -  da  música  corporal  no  Brasil  e  no  

exterior?

Stenio:  No primeiro instante me vem a imagem do grupo Barbatuques viajando em 

tourné para outros paises,  e o seu repertório reflete a capacidade do brasileiro absorver 

e fundir na sua identidade a influência da música étnica de outros povos, além das que 

já estão incorporadas na própria raiz cultural, o grupo se apresenta com a competência 

estática, rítmica, melódica e sofisticações performáticas que são bem apreciadas pela 

cultura  musical  do  mundo  contemporâneo.  A  surpresa  porém  foi  a  identidade 

instantânea com a área da pedagogia musical desses paises, em  considerar a potência 

deste material sonoro junto  ao ensino musical. O cenário desta atividade artística e sua 

propagação  vem  sendo  desde  o  início  do  grupo,  intensificada  principalmente  pelas 

postagens de vídeos via internet, relacionando entre vários paises, compartilhando suas 

experiências.

Amanda: Como você percebe a visão, o reconhecimento e o pensamento a cerca da  

música corporal no Brasil em geral?
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Stenio: Aqui no Brasil também a sua atuação vem aos poucos se instalando,  em escolas  

de música, artes cênicas e dança, entre escolas do ensino público mais pela afinidade de 

professores  inspirado pelo repertório dos Barbatuques ou por outro lado também pelo 

custo zero dos instrumentos. Existem polos de atuação mais constante; em São Paulo 

conheço o grupo de estudos coordenado por Fernando Barba, depois o Grupo “Fritos. 

Já em Porto Alegre, grupo “Batukatu” Núcleo de Estudos e Vivência e Música Corporal 

e  também em Brasília, o “Barbatucando” outro núcleo destacado com muitas crianças 

atuando.  Grande parte do reconhecimento se manifesta pelos constantes e crescentes 

convites  de participação dos  integrantes dos Barbatuques  em simpósios,  congressos, 

workshops e cursos  além da agenda intensa de shows, tanto para o público infantil 

como para adultos.

No âmbito escolar,  a surpresa foi a rápida adoção dessa atividade em escolas europeias, 

certamente em razão que a matéria de música, entre outras artes, desde sempre esteve 

integrada ao curriculo normal desde sua iniciação escolar. 

Amanda: O profissional de música corporal no Brasil, atualmente, encara algum tipo  

de adversidade no mercado ou mesmo na cena musical-performática? A situação atual  

já foi diferente?

Stenio: Se a performance, no seu aspecto de se lançar para o novo de si mesmo,  dar o 

passo  para  extrapolar  seus  próprios  limites,  apostando  na  intuição,  na  inspiração 

poética, na ação criadora, a Música Corporal com jogos de improvisação pode propiciar 

esta experiência, uma  experiência performática no senso estético, artístico.

Amanda: Como você enxerga a relação da música corporal com a performance?

Stenio: Primeiro vislumbre que tive de desenvolver a música corporal ocorreu após um 

show  de música instrumental, em que estava programado também um workshop no dia 

seguinte.    O workshop era de percussão instrumental, tambores, caxixis,  berimbal, 

etc... quando de repente os próprios participantes começaram a brincar com a voz e com 
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o corpo imitando as músicas tocadas no nosso show anterior. Ficou tão i evidente que 

enxerguei a  possibilidade de aprofundar nesses recursos sonoros separadamente e criar 

uma nova atividade a que na época se denominou “música oficina”, depois percussão-

vocal.

O que me fascina nestas oficinas  de música corporal  em grupo é a   capacidade de 

harmonização  com  sons  inusitados,   abre-se  uma  dimensão,  a  das  singularidades 

individuais e as infinitas possibilidades estéticas, um campo de provocações que a mim 

me renova de forma muito gratificante e libertadora. 

Amanda: Você tem alguma relação direta com o Grupo Barbatuques?

Stenio:  Minha  relacão  é  como  colaborador,  desde  a  concepção  pedagógica,  nos  jogos 

improvisação,   pesquisa  dos sons corporais,  com participações  em gravações dos primeiros 

CDs, DVD e também eventualmente em alguns shows e festivais. Mantemos uma relação forte  

de amizade e projetos futuros.

Amanda: Você conhece o Festival Internacional de Música Corporal? Como chegou  

até ele e qual sua relação atual com o evento?

Stenio: Sim, este festival traz uma forte concepção para difundir essa atividade não só 

no palco.

Ë  uma  festa  de  integracão.  A partir  da  apresentação  dos  grupos  de  vários  paises, 

integram-se também  às artes cênicas, à dança e raizes culturais.  O festival leva seus 

artistas para escolas públicas  ou particulares.  Nessa difusão corpo a  corpo, algumas 

escolas nas oficinas,  acontecem apresentações com seus alunos interagindo com os 

artistas  do festival.  Momentos  memoráveis são durante as  performances  em lugares 

públicos,  no metrô por  exemplo.  Após muitos  dias  de  oficinas,  shows e  visitas  em 

escolas, casas noturnas, etc... a última apresentação segue palco afora,  onde o auditório 

torna-se  um  grandioso  coral  percussivo  à  uma  imensa  performance  totalmente 

improvisada. Estive em dois festivais “IBMF” , aqui em São Paulo em 2010 e o de 2012 

em Istanbul, Turkia. Nos dois Festivais fui convidado pelo Fernando Barba, criador dos 

Barbatuques  e  minha  participação  foi  como  um  dos  integrantes  do  próprio  grupo 
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Barbatuques na Turkia, e integrante da Orquestra Corporal em São Paulo.  O próximo 

festival está previsto para acontecer em Bali. Indonésia agora em 2015.

Amanda: Defina a sua experiência com a música corporal.

Stenio:  Durante  minha carreira  como músico  intrumentista,  craviolista,   tenho uma 

atuação quase  solitária,  que  gosto  muito  também.  E com a atuação junto  à  música 

corporal, posso interagir com o coletivo, ser mais provocado estéticamente e estrapolar 

meus  limites   como  pessoa  e  como  pesquisador,  de  um  jeito  brincante,  divertido, 

gratificante que é  compartilhar artisticamente  em grupo na mesma sintonia.

Amanda: Na sua opinião, o que é preciso para fazer música corporal?

Stenio:  Estar  encorporado  no  tempo  e  no  espaço,  apreciar  ritualisticamente  cada 

segundo,  cada  som  e  silêncio  que  nos  toca,  se  envolver,  dialogar,  exercitar  a 

sensibilidade no que diz  respeito aos inúmeros timbres e relações acústicas de cada 

parte  do corpo.  Buscar  intensamente  os  pontos  e  modos possíveis  de   extrair  notas 

musicais além daquelas produzidas pela voz, escolher, classificar e qualificar esses sons, 

repetindo  lentamente  no  princípio.  Juntar  os  sons  em grupos  conforme suas  fontes 

sonoras, a região no corpo ou tipos de atritos. Fazer as combinações estéticas e rítmicas 

que lhe dá prazer até chegar numa composição. Buscar a espontaneidade, seja sozinho, 

com outra pessoa ou com um grupo disponível.

Amanda: Quais  as  vantagens  /desvantagens  da  música  corporal  em um ambiente  

coletivo?

Stenio:  Numa sala  de  aula  convencional  creio  ser  bem apropriado  ao  exercício  da 

música corporal,  por uma questão de acústica adequada, do volume dos sons corporais, 

diferente de uma banda, por exemplo.   A atuação nos espaços amplos já exige uma 

parafernalha   de  amplificação  desses  sons  e  sem  que  atrapalhe  a  mobilidade  que 
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implica a produção desses sons no corpo. Mas com um número maior de participantes 

essa questão é solucionável.

Amanda: Você considera o corpo um instrumento? Por quê?

Stenio: Falando de nosso corpo mais denso, a parte que nos é visível por assim dizer, 

responde tão imediatamente aos nossos impulsos, pensamentos, emoções, sentimentos 

que é quase impossível acreditar que nós não somos o próprio corpo, principalmente na 

juventude. Sensação incrível e reveladora é observar uma criança e perceber a relação 

com o seu corpo, como fosse seu melhor brinquedo. E assim podemos ainda imaginar, 

mesmo adultos, que o corpo continua sendo o nosso melhor brinquedo e isso pode ser 

poesia, ser música.

Amanda: Qual a sua profissão? Que benefícios a música corporal trouxe ou poderá  

trazer para o trabalho na sua área?

Stenio:  Sou músico, craviolista,  pesquisador da musicalidade instintiva, da pecussão 

corporal e recursos vocais, basicamente. 

Um dos grandes benefícios que vale destacar da prática da música corporal entre os 

músicos,  cantores,  principalmente  os  da  área  mais  erudita,  é  de  ajudar  a  escapar 

daqueles pensamentos precipitados, preocupados que nos roubam do presente momento. 

Encorporando o próprio instrumento musical,  exercitamos as percepções sensoriais, 

tanto a visão, audição, principalmente o tato e a motricidade gesticulando no espaço que 

está  intimamente  ligado  à  chamada   “fisicalidade”  do  artista  que  muitos  maestros 

renomados insistem com seus músicos.

Amanda: Considerando qualquer contexto ou ambiente, o que você acha que pode ser  

trabalhado e desenvolvido a partir da música corporal?
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Stenio:  Venho trabalhando para integrar esta atividade, mais com atores, ultimamente 

com alunos de licenciatura de teatro na Unesp já a dois anos. Partindo da premissa que a 

música é inata e necessária a todos os seres humanos, agregadora em sua essência, creio 

ser  a música corporal  o  meio mais orgânico e  completo para revelar  esse potencial 

artístico  por  vezes  atrofiado  por  contingências  da  própria  sobrevivência 

contemporânea.  Talvez  uma  das  causas  profundas  deste  cenário  de  relações 

desarmônicas  entre  as  pessoas  é  não  priorizar  as  relações  com  a  Arte,  com  a 

sensibilidade.  Tenho tido depoimentos da utilização desses recursos sonoros não só da 

classe artística, mas da área da medicina, com resultados   importantes e o mesmo se 

passa dentro empresas, com a populacão carente, criancas, adultos e desde muito tempo 

o que já estava em destaque entre os músicos dos mais renomados como Bob Mc Ferrin,  

Stomp,  Hermeto  Pascoal  entre  muitos  outros.  Para  mim  paira  o  mistério  e  a 

pergunta:  como só nestas últimas décadas é que está sendo redescoberto o que que já 

era óbvio na cultura dos povos milenares?
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6.2. Tablatura para música corporal



113


