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RESUMO 

 

A proposta desta monografia é realizar três ações simultâneas, que se imbricam ao longo do 

texto: começar a fazer um mapeamento da percussão corporal no Brasil, analisar formas 

diferentes de trabalhar com percussão corporal e repensar estas formas, tendo como aliados 

teóricos, não só a Teoria Corpomídia (KATZ e GREINER), mas também textos de PINKER e 

FOUCAULT. O objetivo deste texto é identificar lógicas dualistas que estejam presentes nos 

entendimentos de corpo e, consequentemente, nas formas de trabalhar com a percussão 

corporal, tanto em ambientes profissionais, quanto em ambientes pedagógicos, repensando-os 

e propondo formas mais porosas de trabalhar, criar e/ou pesquisar. Por meio da análise de 

materiais publicados, entrevistas, informações na internet e textos teóricos construiu-se um 

mosaico de informações que sugere conexões diferentes das comumente estabelecidas dentro 

deste universo, permeabilizando certos dualismos e chamando a atenção para o cuidado com o 

corpo e para a qualidade das relações entre as pessoas, especialmente durante as práticas. 

 

Palavras-chave: percussão corporal. Corpomídia. Dualismo. Barbatuques. Relações porosas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this monograph is to accomplish three simultaneous tasks, which intertwine 

through the text: to start mapping body percussion in Brazil, to analyze different forms of 

working with body percussion and to rethink these forms, having as theoretical allies, not only 

the Mediabody Theory (KATZ and GREINER), but also texts from PINKER and 

FOUCAULT. The aim of this paper is to identify dualist logics that are present in the 

understanding of the body and, consequently, in the forms of working with body percussion, 

both in professional and pedagogic environments, rethinking them and proposing more porous 

ways of working, creating and/or researching. Through the analysis of published materials, 

interviews, information on the internet and theoretical texts it was built a mosaic of 

information that suggests different connections of the commonly established within this 

universe, permeabilizing certain dualisms and calling attention to the care of the body and the 

quality of relationships between people, especially during the practices. 

 

Keywords: body percussion. Mediabody. Dualism. Barbatuques. Porous relations.  
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INTRODUÇÃO 

 

Toda área de conhecimento deve lembrar que o que está designando como seu 

domínio não passa de um recorte e uma rarefação de um saber mais amplo, ao qual 

o recorte se subordina como uma descontinuidade.  

H. Katz e C. Greiner. 

 

O curso de Comunicação das Artes do Corpo (PUCSP) oferece informações que 

enriquecem o entendimento de corpo, de mundo e, no caso desta pesquisa, da percussão 

corporal. Estudos teórico-práticos conduzem ao questionamento do que vem sendo repassado 

de geração em geração, e favorecem a identificação dos entendimentos que, até hoje, nos 

direcionam. O contato com essas informações e a descoberta de que estudar o corpo também é 

uma forma de estudar como se atua no mundo foram essenciais para o desenvolvimento de 

um olhar mais crítico e autônomo, que resultaram nesta monografia. 

Ao observar a minha trajetória de, pelo menos, 10 anos com a percussão corporal, 

notei que muitas das minhas inquietações estavam relacionadas à vontade de propor outras 

maneiras de trabalhar, baseadas em um certo entendimento de corpo que encontrou a sua 

fundamentação neste curso. Tanto em ambientes artísticos quanto em pedagógicos, vivenciei 

momentos que me estimularam a buscar uma percepção mais porosa do corpo e das relações 

entre as pessoas. Deles nasceu a tarefa de transformar essas inquietações em uma produção 

acadêmica. 

Talvez porque a percussão corporal constitua um campo que se formalizou como 

linguagem específica mais recentemente, 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. Também por isso, ganha relevância realizar o que aqui 

apresento, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do campo da percussão 

corporal.  

Foi necessário desestabilizar algumas ‘verdades oficiais’ incrustadas em todos 

nós. Dentre elas, por exemplo, todos os dualismos: mente-corpo, dentro-fora, teoria-prática, 

biologia-cultura etc. Para isso, busquei fundamentação na Teoria Corpomídia, desenvolvida 

por Helena Katz e Christine Greiner. No desafio de amolecer as dicotomias, surgiu a 

importância de atentar para a forma por meio da qual o texto se apresenta, que precisa ser 
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coerente com o discurso que ele sustenta. Afinal, ao se trabalhar com a Teoria Corpomídia, 

assume-se que teoria e prática andam sempre juntas, o que traz a necessidade de apresentar 

argumentos, exercitando a não dissociação destes aspectos. 

 

Nosso sistema conceitual, que é encarnado e de raíz metafórica, ocupa um papel 

central, definindo as realidades cotidianas. Não há nada que esteja em um 

pensamento que não tenha estado também no sistema sensório-motor do corpo. Ou 

seja, quem dá início ao processo de comunicação é o movimento. Por isso, também 

se torna indispensável saber como o corpo funciona. (KATZ e GREINER, 2010, 

p.127) 

 

Nesse processo, foram recolhidos muitos materiais relacionados à percussão 

corporal, visando situar o leitor em relação ao que tem sido produzido na área e, ao mesmo 

tempo, apresentar-lhe os distintos conceitos que se manifestam na sua prática. Além de 

produzir questionamentos relevantes, foi possível mapear muito do que vem enriquecendo as 

práticas nos últimos anos. 

De imediato, foi possível perceber o risco de não conseguir trabalhar com a 

complexidade que esse conjunto irradia e, ao mesmo tempo, a necessidade de descobrir como 

não reduzi-los a apenas uma fração do que realmente representam. 

Desses três desafios – a relação entre a ordem, a desordem e a organização; a 

questão da separabilidade ou a distinção entre separabilidade e não-separação; e o 

problema da lógica – podem ser tiradas as três vertentes do pensamento complexo. 

Discutir sem dividir: a palavra complexus retira daí seu primeiro sentido, ou seja, "o 

que é tecido junto". Pensar a complexidade é respeitar a tessitura comum, o 

complexo que ela forma para além de suas partes. (MORIN, 1997, p. 17) 

 

Ao observar os profissionais, os trabalhos artísticos, e os processos pedagógicos, 

foi ficando claro que o corpo era neles entendido de formas diversas. Por vezes, diferentes 

entendimentos de corpo pareciam estar presentes em um mesmo trabalho. Os diferentes 

entendimentos apareciam ora no discurso verbal, ora nos exercícios mais práticos, ora no 

material de divulgação, ora no texto descritivo de um método. Era preciso observar suas 

várias nuances para não engessá-las em uma classificação restritiva. Assim, lembrando que os 

filtros da percepção perdem certas informações (pois observamos o que conseguimos e não o 

que queremos daquilo que se apresenta à nossa percepção) e que as palavras também não dão 

conta de descrever plenamente os objetos sobre os quais cada um de nós se debruça, vai 

ficando claro que o que cabe é pinçar alguns aspectos (aqueles com os quais a percepção 

consegue lidar) e tentar construir uma discussão que os atravesse.   
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As contradições presentes em cada um dos exemplos aqui descritos foram 

ficando mais explícitas, incluindo a minha própria pesquisa, o que me ajudou a refletir de 

forma mais abrangente. Conforme fui investigando os outros, fui também me investigando, 

tentando atualizar e tornar mais coerentes todos os aspectos do meu próprio trabalho. Mesmo 

assim, em maior ou menor grau, percebi que a contradição estava quase sempre presente – o 

que permite considerá-la um sintoma a ser investigado.  

Quando nos deparamos com uma informação que não conversa com a coleção de 

informações que somos, ocorre um estranhamento, pois o desconforto em relação às novas 

informações parece sempre desafiar a nossa capacidade habitual de ler o mundo.  

 

As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, alterado por elas, continua a 

se relacionar com o meio, mas agora de outra maneira, o que o leva a propor novas 

formas de troca. Meio e corpo se ajustam permanentemente num fluxo inestancável 

de transformações e mudanças. (KATZ e GREINER, 1998, p.90) 

 

Dependendo de como lidamos com este tipo de situação, usufruímos desta 

experiência como um processo um pouco mais ou um pouco menos enriquecedor. A proposta 

aqui é a de formular, no trânsito teórico-prático, novos modos de trabalhar, levando em conta 

outras lógicas de corpo e de relações humanas. Desta forma, podemos repensar as práticas e, 

por meio de novos experimentos, tentar desestabilizar lógicas dualistas que predominam, não 

só no universo da percussão corporal, mas também na sociedade na qual vivemos. Esta nova 

maneira de trabalhar, possivelmente, nos ajudará a encurtar distâncias entre aspectos 

polarizados pelo dualismo tradicional. O objetivo é investigar maneiras de tornar mais porosas 

as relações que se desenvolvem em processos como pesquisar, ensinar e criar. 
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1 PERCUSSÃO CORPORAL E TEORIA CORPOMÍDIA 

 

1.1 Dualismos e hierarquias 

 

Na percussão corporal, assim como em muitas outras áreas, é grande a força 

dos entendimentos dualistas. A própria identificação do dualismo é complexa e será melhor 

apresentada mais adiante. O que importa, nesse momento de partida, é identificar a presença 

forte da separação entre teoria e prática, mente e corpo, dentro e fora, que estrutura 

pensamentos apoiados na existência de dois lados que não se comunicam. A necessidade de 

questionar essa forma de ver o mundo é aqui movida pelo interesse em deixar mais flexíveis e 

porosas as maneiras como o dualismo organiza certos aspectos dos modos de lidar com a 

percussão corporal. 

Além de separarmos, muitas vezes, os aspectos de uma mesma realidade em 

dois lados opostos, é comum também estabelecermos uma relação hierárquica entre estes dois 

lados, priorizando um deles e fazendo com que o outro assuma uma função subserviente, 

menor e passiva.  

 

[...] Derrida sugere que o pensamento ocidental, desde Platão e Aristóteles, é 

estruturado em termos de oposições binárias. Filosofia, arte, literatura e cultura 

tendem a dividir material conceitual em categorias de termos binários 

homem/mulher, preto/branco, voz/silêncio etc. Mas essas duplas não são 

verdadeiramente opostas e um dos termos sempre acaba privilegiado em relação ao 

outro. (DERRIDA in GREINER, 2006, 85) 

 

O dualismo nos induz a priorizar um dos lados da dualidade e também a pensar 

que as diversas experiências que vivemos se relacionam somente a um deles, isto é, ou são 

práticos ou são teóricos, ou mentais ou corporais, ou físicos ou psicológicos etc. DUARTE 

(2013, p.12) exemplifica bem este tipo de modo de pensar: “A transmissão de conhecimento 

no sapateado, assim como na dança, é exclusivamente prática e teve início nos círculos de 

improviso e desafios, de corpo para corpo [...].”. Os discursos de quem trabalha na área da 

percussão corporal estão povoados disso. E quando algo está no discurso, não está apenas 
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nele, pois o discurso implica também nas maneiras de trabalharmos, estudarmos e 

pesquisarmos. 

 

O educador, compositor e m sico su  o  acques  alcroze foi um dos primeiros a 

sistematizar um m todo em educa ão musical que proporcionasse a viv ncia 

corporal de elementos da música, antes experienciados somente no âmbito 

intelectual pelos estudantes. (DI LUCA, 2011, p.38) 

 

É fácil entender como uma área como a da percussão corporal pareça ser mais 

da prática do que da teoria, talvez pelo forte caráter prático associado ao seu fazer. Por causa 

disso, a capacidade crítica, principalmente em relação aos aspectos teóricos deste universo, 

parece estar sendo bem menos desenvolvida. Felizmente, nos últimos anos, alguns poucos 

trabalhos, mesmo ainda frágeis no seu lidar com a teoria, têm aberto caminho nesta direção. 

 

As palavras e a produção de texto são atividades eventuais no meu trabalho, 

enquanto que o corpo, seus movimentos e sons são os instrumentos constantes. No 

mestrado, a tarefa mais difícil foi priorizar as palavras e o texto, ficando o corpo, os 

sons e os movimentos como suporte para a realização de uma investigação teórica 

acadêmica. (SIMÃO, 2013, p.3) 

 

A separação teoria-prática sustenta esta fala de Simão, pois nela, a relação 

permanente entre a conceituação e as ações do corpo parece não ter sido considerada. 

 

[...] o nascimento do pensamento está sempre no movimento e no acionamento do 

nosso sistema sensóriomotor. Para Lakoff e Johnson é assim que se organizam 

também as nossas 'metáforas do pensamento', ou seja, o modo como conceituamos o 

mundo e à nos mesmos. (GREINER, 2006, p.65) 

 

A pergunta que vai nos guiar é a seguinte: partindo da tentativa de não criar 

relações dualistas entre teoria e prática, como podemos olhar para a forma com que se 

trabalha a percussão corporal hoje? Existem maneiras menos dualistas de lidar ou atuar neste 

universo? Eis o desafio: olhar para algumas experiências em percussão corporal e cogitar 

formas menos dualistas de se referir a elas ou delas se referirem a si mesmas.  

 

Nas oficinas, é oferecida aos estudantes uma apostila simplificada dos elementos 

básicos aprendidos no curso de percussão corporal. Sempre se valoriza o aspecto 

prático e vivencial da atividade. O importante é a experiência vivida com a música 
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corporal, a sistematização vem depois, por isso essa apostila é entregue apenas no 

final do curso. (SIMÃO, 2013, p.21) 

 

Se há baixa incidência de reflexões, elas não florescem no ambiente, e isso 

pode acabar criando pouca familiaridade com as teorias. Não à toa, costuma-se deixar em 

segundo plano aquilo que não nos desperta interesse. Se compreendermos que corpo e 

ambiente trocam informações todo o tempo, aquelas informações com as quais o corpo não 

encontra, não conseguirão produzir familiaridade nele. 

Em alguns casos, a impressão que fica é a de que faltam palavras para descrever 

a prática de uma forma mais aproximada com o que, de fato, se faz dela. Muitas vezes, parece 

que não há sintonia entre o que se diz, o que se pensa e o que se faz. Talvez o desafio esteja 

em encontrar um melhor acordo entre o dizer, o pensar e o fazer, para melhor enfrentar uma 

necessidade recente da percussão corporal, que é a de entender-se como linguagem artística
1
. 

 

O corpo tamb m a  se vale como o instrumento.   interessante notar que, em nossa 

l ngua usual, surge um estranhamento ao se dizer que aquele que está executando 

percussão corporal esta “tocando”, embora acabe sendo este o verbo usado. A 

ausência da ferramenta tenta nos desautorizar o uso deste termo. (QUEIROZ, 2009, 

p.82) 

 

Não são poucas as vezes que se pode identificar a falta de familiaridade com o 

exercício de teorizar. Keith Terry, por exemplo, criou o Festival Internacional de Música 

Corporal em 2008, em São Francisco, Estados Unidos, e a sua escolha do modo de nomear 

como ‘m sica corporal’
2
 já merece atenção. Ele explica: “International Body Music Festival: 

music you can see, dance you can hear
3
”. Trata-se de uma definição na forma de um 

quiasma
4
, que desloca as associações habituais, indicando, talvez, uma tentativa de adentrar 

de outras maneiras na percussão corporal. 

 

1.2 No discurso da prática: mente e corpo-instrumento (musical)  

                                                                 
1 Existe uma discussão a respeito do uso do conceito de linguagem para se referir às artes, mas essa questão não 

será aqui tratada por se distanciar do objetivo desta monografia. 
2
 Há diferentes entendimentos em rela ão ao significado das expressões “m sica corporal” e “percussão 

corporal”. Alguns entendem as duas como sinônimos. Outros, interpretam a primeira como o universo das 

práticas que percutem o corpo, excluindo os sons que não tem uma origem tão percussiva (voz), e o segundo 

como o universo que inclui todos os sons do corpo. A proposta, aqui, é exercitar um entendimento abrangente 

das duas expressões e não focar tanto neste tipo de demarcação. O interesse maior é tratar das práticas 

percussivas e, mesmo assim, manter todos os outros sons do corpo incluídos na discussão. 
3
 Tradu ão: “Festival Internacional de M sica Corporal: m sica que voc  pode ver, dan a que voc  pode ouvir.” 

4
 Quiasma é uma construção gramatical, cuja figura de retórica faz uso de uma dupla antítese de termos 

cruzados.  
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Quando observamos os discursos de quem trabalha com percussão corporal, 

nota-se a repeti ão de uma expressão espec fica: “o corpo   um instrumento musical”. São 

incontáveis os exemplos de profissionais da percussão corporal, principalmente os que têm 

formação em música, que classificam, em seus discursos, o corpo como um instrumento 

musical – percepção que vem diretamente da sua formação. Levando em conta o contexto e a 

terminologia tradicionalmente utilizada para falar sobre música, esta expressão é 

compreens vel, at  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 (se 

faz música com os sons dos instrumentos musicais). 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 dela, que se chama corpo. 

Essa pessoa ‘domina’ o seu instrumento (ou seja, o seu corpo). Seguem 14 exemplos, para 

demostrar a amplitude dessa compreensão de corpo. 

“Piezas y exercicios de percusión para Instrumentos Corporales”
5
 (ROCA, 2000, 

p.3).  

“Corpo Humano: um instrumento musical” (ALMEI A, 2012)
6
.  

“O papel das oficinas do N cleo [Barbatuques]   [...] fazer com que as pessoas 

realmente tenham uma percepção do corpo delas enquanto instrumento musical, enquanto 

forma de expressão” (SIMÃO, 2013, p.31).  

“Em geral, o ensino de m sica   associado com a prática de algum instrumento 

musical. Na percussão corporal, a perspectiva é outra, pois implica fazer do próprio corpo o 

instrumento musical” (GRAN A, 2010, p.116).  

“Ao transformarem o corpo em instrumento musical, o grupo [Barbatuques] 

criou uma t cnica que consiste na imita ão de ritmos [...] de maneira apropriada ao corpo.” 

(FEDER, 2011, p.5).  

“A mesma compreensão   desenvolvida por Cald ell (1  4), quando afirma que 

na execu ão musical o primeiro instrumento a ser trabalhado   o corpo humano, pois ele 

tocará o instrumento sob o comando do sistema nervoso” (RUGER, 2007, p.23). 

                                                                 
5
 Tradu ão: “Pe as e exerc cios de percussão para instrumentos corporais.” 

6 Texto estampado no C  que acompanha o M todo “Percussão Corporal – Volume 1” 
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“Cada pensador possui seu m todo espec fico, mas   ideia corrente entre boa 

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

est tico” (DI LUCA, 2011, p. 35).  

“In TaKeTiNa7, the body is the main instrument. Using the voice, claps and 

steps, participants are guided into three different rhythmic layers simultaneously.”
8
 

(FLATISCHLER)
9
. 

“Si observem com s’ha valorat la percussió corporal al llarg del temps, veurem 

que, a Europa, a difer ncia d’altres cultures com l’africana, el cos no ha estat considerat mai 

un bon instrument musical”
10

 (PLANAVILA, 2013, p.9).  

“Body percussion – drumming on the body where the body is the instrument. 

Stamping and vocal sounds are also part of body percussion.”
11

 (WOHRLIN, 2008, p.82) 

 

O corpo já é um instrumento, você não precisa transformar ele em instrumento. [...] 

Se você tá usando o corpo pra se movimentar, pra comer, pra tocar, pra fazer um 

som, você tá utilizando ele também como um instrumento musical. (Entrevista 

concedida por Fernando Barboza “Barba”, em São Paulo, dia 3 de dezembro de 

2013)  

 

O corpo é o primeiro instrumento da pessoa, ela nasce com o corpo. [...] O corpo 

aprende muito rápido. Ele é um instrumento musical, isso é inegável. [...] Se o corpo 

não foi o primeiro instrumento musical, foi o segundo. [...] o corpo tava lá sempre 

presente. É um instrumento de expressão e, por consequência, de expressão musical. 

[...] (Entrevista concedida por Andr  Hosoi, em São Paulo, dia 6 de dezembro de 

2013) 

 

O corpo é, vamos dizer, a grande tecnologia cósmica que a gente tem acessível. Se a 

gente está no corpo, essa presença no corpo, o cheiro, o tato, a escuta, é o 

instrumento que capta o momento presente. Se não tiver o corpo, a gente fica 

delirando. Mas, com o corpo você tem a relação com o outro, você enxerga o outro, 

você escuta o outro, você tem o aqui-agora. [...] eu acho que o corpo é a grande 

chance da gente ter essa experiência com a presença e tocar essa presença. [...] O 

                                                                 
7
 Desenvolvida na década de 1970 pelo percussionista austr aco Reinhard Flatischler, a TaKeTiNa   um processo 

coletivo que utiliza o ritmo para o desenvolvimento humano. TaKeTiNa integra ritmos arquet picos presentes 

em todas as grandes tradi ões percussivas (cubana, africana, árabe, brasileira, japonesa, coreana, indiana) 

com as recentes descobertas de pesquisas em neurociência, psicomotricidade, musicoterapia, mindfulness, 

educa ão sist mica e teoria do caos. 
8 
Tradu ão: “Na Taketina, o corpo   o principal instrumento. Usando a voz, as palmas e os pés, os participantes 

são simultaneamente guiados a tr s camadas r tmicas.”.  

9  http://www.taketina.com/tmp/Brochure-fifth-US-TaKeTiNa-Teacher-Training.DE.pdf  
10

 Tradução: "Se observarmos o valor da percussão corporal ao longo do tempo, veremos que na Europa, ao 

contrário de outras culturas africanas, o corpo nunca foi considerado um bom instrumento." 
11 
Tradu ão: “Percussão Corporal – percutir o corpo, onde o corpo é o instrumento. Batidas dos pés no chão e 

sons vocais também fazem parte da percussão corporal.” 
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corpo é uma mídia quase para você transmitir as suas intenções, é um meio. 

(Entrevista concedida por Stenio Mendes, em São Paulo, dia 5 de dezembro de 

2013) 

 

In Europe, everything moves towards the head and has to pass through it. What is 

felt has to be rationalized beforehand, and therefore the rest of the body becomes 

merely an instrument that is used at the expense of an increasingly rational brain.12 

(NARANJO, 2012, v. 3, p. 319) 

 

Observando a terminologia referente ao contexto cultural, social e histórico de 

cada discurso, pode-se entender o que está sendo dito e o que está se querendo dizer. Tem 

muita importância o modo como as informações estão sendo explicadas, quais palavras são 

escolhidas, pois a forma que o discurso toma direciona o entendimento de quem lê ou recebe 

as instruções. Aqui se busca chamar a atenção para a importância de afinar a forma de como 

se fala, pois, como se sabe, as escolhas feitas encaminham-se, por coerência, para uma 

sintonia com o que acontecerá na prática. Quando se muda a forma de falar sobre um certo 

assunto, mudam também as percepções sobre aquele assunto. É importante que percebamos 

como as palavras que usamos vêm carregadas de conotações que norteiam nossas percepções 

no mundo:  

 

[LAKOFF e JOHNSON] nos ensinam que conceitos não são apenas matéria do 

intelecto. Estruturam o que percebemos, como nos relacionamos com o mundo e 

com outras pessoas, e também como nos comunicamos. Nosso sistema conceitual 

ocupa um papel central definindo as realidades cotidianas. (KATZ e GREINER, 

2006, p.131) 

 

Mesmo que de maneira informal, dentro de um âmbito mais cotidiano, é possível 

identificar, nas palavras que usamos, um certo resquício ou presença das dicotomias mais 

incrustadas na cultura. 

 

A dicotomia entre mente e corpo também permeia a nossa fala cotidiana, como por 

exemplo quando dizemos: 'use a cabeça', quando nos referimos a nossas 

experi ncias “extracorporais” e quando falamos do “corpo de  oão” ou at  do 

“c rebro de  oão, o que pressupõe um possuidor,  oão, que   de algum modo 

separado do cérebro que ele possui. (PINKER, 2004, p.30) 

 

                                                                 
12

 Tradu ão: “Na Europa, tudo se move em dire ão à cabe a e tem que passar atrav s dela. O que   sentido tem 

que ser racionalizado de antemão, e, por conseguinte, o resto do corpo se torna meramente um instrumento que 

é usado em detrimento de um c rebro cada vez mais racional.” 
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Ao chamarmos o corpo de “instrumento musical”,   importante sublinhar que 

estas palavras contaminam a nossa percepção e que, segundo Greiner (2006, p.122), se a 

metáfora muda (corpo-organismo, corpo sem órgãos, corpo como plataforma semântica, 

corpo treinado etc.), mudam também o entendimento ontológico do corpo e a sua 

possibilidade de experimentação. Isso quer dizer que a metáfora do corpo-instrumento não 

fica restrita somente ao uso circunstancial de uma fala sobre percussão corporal, pois está 

indo além da ideia de que é possível fazer música com os sons do corpo: ela tende a indicar 

também uma maneira específica de nos relacionarmos com outros assuntos e pessoas. 

Muitas vezes, entendemos que o corpo serve como um meio de produzirmos 

música e, a partir do momento em que consideramos o corpo um meio, a tendência pode ser a 

de identificá-lo como um mediador entre nós (esses sujeitos que não são corpo, pois são os 

“proprietários” de seus corpos) e o mundo. Este tipo de percep ão está bastante presente nos 

discursos dos artistas e pesquisadores da percussão corporal, o que não quer dizer, 

necessariamente, que norteiem os seus processos de experimentação. Mas, no mínimo, 

produzem um discurso verbal que propõe uma certa direção de entendimento de corpo. 

 

Instrumento-corpo   um conceito que traz a ideia de aprimoramento do corpo como 

instrumento de expressão. Envolve a ideia dos corpos humanos serem ferramentas 

criativas e ou instrumentos “vivos”, sens veis e expressivos, capazes de manifestar 

rela ão m tua entre mundo interior e exterior. Compreende a noção de os corpos 

humanos serem um instrumento que produz movimento e formas de arte do 

movimento. (LABAN apud RUGER, 2007, p.37)  

 

Pensando no significado da palavra “instrumento” e imaginando que, em geral, 

nos relacionamos com instrumentos convencionais, logo lembramos de ferramentas, aparelhos 

inanimados, corpos de natureza passiva que não fazem parte de nós e que usamos para 

executar funções. Assim, a ideia de que o corpo é um instrumento, um meio com o qual 

realizamos tarefas, como falar, dançar e tocar, pode nos direcionar ao entendimento de que 

somos algo (mente, espírito, alma, energia etc.) que ocupa um corpo e designa-lhe comandos 

a serem executados.  

 

O corpo humano permite ao homem realizar qualquer atividade mental, f sica ou 

ps quica. Ele, em  ltima análise, presentifica o ser humano no universo.  e nada 

adiantaria obter um conhecimento teórico se não houvesse a representa ão corporal 

desse conhecimento.   o corpo humano que faz a comunica ão do homem com o 

mundo e   a partir dele que se concretizam os conhecimentos. (RUGER, 2007, p.39) 
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Porém, se o meu corpo é um meio pelo qual eu me expresso, se ele é um 

mediador através do qual eu me conecto com as outras pessoas, então, onde está esse “eu” que 

comanda o corpo? Dentro dele? Seria uma mente que ocupa um corpo?  

 

As pessoas instruídas, naturalmente, sabem que a percepção, a cognição, a 

linguagem e a emoção têm raízes no cérebro. Mas ainda é tentador conceber o 

cérebro como era mostrado em velhos desenhos educativos, como um painel de 

controle com medidores e alavancas operados por um usuário – o self, a alma, o 

fantasma, a pessoa, o eu. (PINKER, 2004, p.69) 

 

Quando trabalhamos sob o olhar de que a mente ocupa o corpo, estamos, dando 

continuidade a uma maneira dualista e cartesiana de pensar, na qual mente e corpo aparecem 

como universos paralelos independentes.  

 

[...] Descartes propôs a cognição como sendo auto-referencial, não dependente de 

nada que não dela mesma. [...] Assim, seu cogito, ergo sum colaborou para 

consolidar a compreensão, que ainda guia a muitos, de que existe uma essência 

humana e ela se localiza numa mente (ou alma, ou espírito) separada do corpo. 

(KATZ e GREINER, 2004, p.78) 

 

Entender a relação entre mente e corpo de uma maneira dualista está impregnada 

em nossos hábitos e aparece no universo da percussão corporal não somente nos discursos, 

mas também no seu fazer prático. Pinker nos ajuda a identificar o entendimento no qual a 

mente ocupa o corpo, sendo uma espécie de fantasma (mente) na máquina (corpo)
13

. Diz, 

sobre o papel do c rebro nos processos de aprendizado: “A menos que se acredite em um 

fantasma na máquina, tudo o que uma pessoa aprende tem de afetar alguma parte do cérebro; 

mais precisamente: aprendizado é uma mudan a em alguma parte do c rebro.” (PINKER, 

2004, p.71). 

Ao investigarmos ambientes artísticos e pedagógicos, é comum encontrarmos a 

mente sendo compreendida como um controlador dos comandos e o corpo apenas servindo 

como um instrumento executador das tarefas, como se o próprio sujeito não fosse o corpo. Por 

exemplo, quando  I LUCA (2011, p. 3 ) cita A E E O: “ [...]   interessante sublinhar que a 

                                                                 
13

 “O dogma do fantasma na máquina” foi uma expressão que Gilbert Ryle (1 00-1976) utilizou para se referir 

ao entendimento cartesiano da relação entre mente e corpo, no qual eles seriam universos completamente 

independentes. Em seu livro The Concept of Mind (1949), Ryle questiona e critica a percepção de Descartes, 

nomeia-a, pejorativamente, como “fantasma na máquina”. 
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liberdade de cria ão acontece em momentos de  aus ncia de tensão muscular , onde o corpo 

está  livre para submeter-se às ordens do artista ”. 

 

[...] 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 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 utilizar seu corpo. 

(CIAVATTA, 2009, p.29) 

 

A separação entre sujeito (ou mente) e corpo se infiltra mesmo em trabalhos que 

se dispõem a questionar esta separação. Vejamos as palavras de Patrícia Pederiva, para 

descrever este tipo de rela ão, quando utiliza a expressão “m sico-corpo-instrumento”, 

sugerindo que “m sico” e “corpo” são organismos diferentes: 

 

Assim, esse corpo manipulável, apesar de, a seu modo, trazer contribui ões para a 

 cientificidade  da aprendizagem musical – quanto à rela ão m sico-corpo-

instrumento –, exclui diversos processos que participam igualmente desse 

aprendizado. O corpo que aprende não poderia partir de tal pressuposto como base 

 nica e fundamental. Deveria, sim, experimentar, errar, vivenciar, ter prazer. 

(PEDERIVA, 2005, p.89) 

 

Segundo GRANJA (2010, p.54), para MERLEAU-PONTY “[...] não   poss vel 

separar o sujeito que percebe do mundo, pois estes estão ontologicamente entranhados. O 

corpo não   um objeto e a consci ncia que tenho dele não   um pensamento”. Tanto faz se 

chamamos o que controla e habita o corpo de “sujeito” ou de mente. O fato   que “com 

frequência, nossa mente consciente não controla o modo como agimos, mas simplesmente nos 

conta uma história sobre nossas a ões.” (PINKER, 2004, p.71). 

 

Pode-se afirmar que a atividade de processamento de informação do cérebro causa a 

mente, ou se pode afirmar que ela é a mente, mas em qualquer dos casos são 

incontestáveis os indícios de que todo aspecto da nossa vida mental depende 

inteiramente de eventos fisiológicos nos tecidos do cérebro. (PINKER, 2004, p. 68) 

 

Em alguns casos, diz-se que a percussão corporal (ou atividades rítmicas em 

geral)   uma atividade especial, por “integrar mente e corpo”, sugerindo, possivelmente, que 

estes  mbitos não estejam sempre em contato: “O ritmo tornou-se para nós uma no ão quase 

metaf sica, espiritualizando o que   corporal e encarnando o que   espiritual” ( OHRN apud 
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CAETANO, 2004, p.21). ALMEIDA (2012, p.4) também sugere uma relação parecida: 

“Todas as pessoas devem estudar m sica, pois ela   a arte que melhor manifesta a integra ão 

completa de corpo, alma e esp rito.”. 

 

Os princípios d'O Passo
14

 conceitualizam o fazer musical como um fenômeno 

incorporado ao articular pensamento, sentimento e ação. [...] Os alunos gostam d'O 

Passo porque as atividades mobilizam as suas mentes e seus corpos no fazer 

musical. (ABRAHAMS apud CIAVATTA, 2009, p.11)  

 

It [Body Percussion] allows the exploration of different rhythms without the need 

for instruments or written music. The body is the instrument. So body percussion 

uses drumming on the body, stamping, rhythmic speech, singing and snapping 

fingers. Thus rhythm becomes an all-encompassing experience, for body, sense, soul 

and intellect.15 (WOHRLIN, 2008, p.7) 

 

Muitas vezes, os processos mentais são tratados como os que antecedem os 

processos práticos, em uma relação causal. A qualidade do desempenho prático será 

condicionada pelas ideias, que acontecem primeiro (na mente), hierarquizando, assim, as 

relações mente-corpo: “Atrav s de exerc cios especiais, ele consegue mudar diretamente a 

programação cerebral, pois o movimento só pode mudar ao se produzir, em primeiro lugar 

uma modifica ão no c rebro.”  (WEIL e TOMPAKOW apud DUARTE , 2013, p.16) 

 

Only when your mind can move along the different levels of poly-rhythms, are you 

able to play them, listen to them and improvise on them freely. It is only possible to 

achieve this through special training, learning to separate the head (counting and 

speaking aloud) and the physical movements from one another, thus 'automating' the 

exercises.16 (WORHLIN, 2008, p.10) 

 

                                                                 
14

 “O Passo é um método de Educação Musical criado por Lucas Ciavatta em 1996 e, atualmente, utilizado no 

Brasil e no Exterior. [...] Sua maior inspiração veio da riqueza do fazer musical popular brasileiro, 

principalmente no que diz respeito à relação corpo e música no processo de aquisição do suingue. Baseado 

num andar específico e orientado por quatro pilares (corpo, representação, grupo e cultura), O Passo 

introduziu no ensino-aprendizagem de ritmo e som novos conceitos, como posição e espaço musical, e novas 

ferramentas, como o andar que dá nome ao método, notações orais e corporais e a Partitura d'O Passo. (...) 

Ele trabalha com a construção de uma base, algo que traz inúmeras possibilidades e abre uma porta, não 

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

universo sonoro.” (http:     .opasso.com.br portugues opasso.htm)  
15

 Tradu ão: “Isso [Percussão Corporal] possibilita a explora ão de diferentes ritmos sem a necessidade de 

instrumentos musicais ou partituras. O corpo é o instrumento. Então, percussão corporal se utiliza de 

percussão no corpo, batidas dos pés no chão, falas rítmicas, canto e estalos de dedo. Assim, o ritmo se torna 

uma experi ncia abrangente para corpo, sentidos, alma e intelecto.” 
16

 Tradu ão: “Apenas quando sua mente conseguir se mover entre diferentes níveis de polirritmia, você 

conseguirá tocá-los, ouvi-los e improvisar neles livremente. Só é possível atingir isso  por meio de um 

treinamento especial, aprendendo a separar a cabeça (contar e falar em voz alta) e os movimentos físicos um 

do outro, assim, automatizando o exerc cio.” 
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Porém, quando se pensa que precisamos resolver as questões teóricas primeiro 

para depois trabalhar com as práticas, está-se perdendo de vista outras maneiras de pensar os 

processos. É importante destacar a existência de alternativas no modo de pensarmos estas 

relações.  

 

O corpo e a mente costumam ser concebidos separadamente no que se refere aos 

processos cognitivos em geral. A dualidade corpo-mente cartesiana implicou uma 

substituição da vivência e da experiência corporal pela sua representação na mente. 

Menospreza-se frequentemente a ideia de que o organismo é inteiro, e que tanto o 

corpo como a mente interagem simultaneamente com os objetos do mundo. 

(GRANJA, 2010, p.53) 

 

1.3 Corpo em processos de contaminação 

 

Greiner (2006) propõe que, além de interagir simultaneamente com os objetos do 

mundo, mente e corpo também interagem entre si, em processos que se dão pela 

contaminação. Os fenômenos afetam e são afetados pelo corpo, simultaneamente, fazendo 

surgir informa ões tanto f sicas quanto mentais (que são tamb m f sicas). “Não   que os 

fenômenos do mundo se resguardem de duas formas, física e intelectualmente num corpo, elas 

emergem simultaneamente, mas sem estar causalmente relacionadas.” (GREINER, 2006, 

p.122). Para Katz e Greiner (2006), o corpo não é nem um instrumento que realiza tarefas, 

nem um recipiente que armazena informações. Ele, na verdade, vai sempre entrando em 

acordo com as informações do ambiente e se constituindo em um processo de contaminação 

permanente, de modo que nunca está pronto: 

 

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

informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o 

resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas 

abrigadas. [...] A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo 

evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo. A informação se 

transmite em processo de contaminação. (KATZ e GREINER, 2006, p.131) 

 

Para repensar a separação entre teoria/prática, dentro/fora do corpo, corpo/mente 

etc., empregamos aqui a Teoria Corpomídia (Katz e Greiner) como uma parceira nas 

reflexões. Com ela, enxergamos estes caráteres binários presentes em todo tipo de experiência 

vivida, criando a oportunidade de questionarmos metodologias dualistas e explorarmos novos 

caminhos. 
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A nossa hipótese principal é a de que uma investigação interteórica do corpo e dos 

processos de cognição revê e sugere novas possibilidades de estudo da cultura como 

um processo complexo, no qual não se distingue de forma dual e absoluta interno e 

externo, cultura e não-cultura, sujeitos e objetos. (KATZ e GREINER, 1998, p.77) 

 

Quando vivenciamos, de forma mais consciente, a percepção das constantes e 

simultâneas contaminações entre os universos mental, corporal, teórico, prático, torna-se mais 

difícil conceber que uma experiência seja somente mental ou corporal, apenas teórica ou 

apenas prática, como se não fosse fruto do trânsito entre esses aspectos da experiência. 

Consegue-se perceber que o que caracteriza cada experiência como teórica ou prática é apenas 

uma maior ou menor porcentagem de informação daquela natureza, mas que as habilidades 

estão sempre conectadas: “Sabe-se hoje que o corpo porta certas habilidades motoras que são 

inseparáveis de outras competências suas, tais como raciocinar, emocionar-se, desenvolver 

linguagem, etc.” (KAT  e GREINER, 1998, p.85). A parceria com a Teoria Corpomídia, 

neste texto, nos ajuda, especialmente, na missão de deixar mais porosas as relações 

habitualmente dicotômicas que se insinuam no que pesquisamos, ensinamos, produzimos etc. 

As experiências são fruto de nossos corpos (aparato motor e perceptual, capacidades 

mentais, fluxos emocionais, etc.), de nossas interações com nosso ambiente através 

das ações de se mover, manipular objetos, comer, e de nossas interações com outras 

pessoas dentro da nossa cultura (em termos sociais, políticos, econômicos e 

religiosos) e fora dela. (KATZ e GREINER, 2006, p.46) 

 

Outra relação que, comumente, estabelecemos de forma dual é a que reúne os 

 mbitos “dentro do corpo” e “fora do corpo” e que se constituem sob a forma da metáfora do 

corpo como recipiente. Sua aparente consistência se desfaz diante da percepção de que o 

corpo não está apartado do ambiente nem serve como um armazém de informações. Ambos 

co-evoluem e se contaminam de forma constante: 

 

[...] o corpo não é um recipiente, mas sim aquilo que se apronta nesse processo co-

evolutivo de trocas com o ambiente. E como o fluxo não estanca, o corpo vive no 

estado do sempre-presente, o que impede a noção de corpo recipiente. O corpo não é 

um lugar onde as informações que vêm do mundo são processadas para serem 

depois devolvidas ao mundo. (KATZ e GREINER, 2006, p.130) 

 

Identificar os elementos que são normalmente apartados por lógicas 

dicotômicas como elementos inseparáveis não significa apagar suas singularidades e 

transformá-los em uma mesma coisa. A ideia de que corpo e ambiente estão engajados num 

mesmo processo e possuem um fluxo que não estanca não quer dizer, necessariamente, que 
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ambos sejam elementos da mesma natureza, pois cada um preserva a sua singularidade dentro 

do fluxo de trocas e transformações constantes. 

 

As relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos co-evolutivos que 

produzem uma rede de pré-disposições perceptuais, motoras, de aprendizado e 

emocionais. Embora corpo e ambiente estejam envolvidos em fluxos permanentes 

de informação, há uma taxa de preservação que garante a unidade e a sobrevivência 

dos organismos e de cada ser vivo em meio à transformação constante que 

caracteriza os sistemas vivos. Mas o que importa ressaltar é a implicação do corpo 

no ambiente, que cancela a possibilidade de entendimento do mundo como um 

objeto aguardando um observador. Capturadas pelo nosso processo perceptivo, que 

as reconstrói com as perdas habituais a qualquer processo de transmissão, tais 

informações passam a fazer parte do corpo de uma maneira bastante singular: são 

transformadas em corpo. (KATZ e GREINER, 2006, p.130) 

 

Ao admitirmos as trocas entre corpo e ambiente (ou entre dentro e fora, ou entre 

teoria e prática) como processos inevitáveis, inestancáveis e incessantes, podemos 

potencializar o que está sucedendo com o nosso conhecimento e usufruir das consequências 

desse conhecimento. Mesmo quando não temos consciência, o processo de trocas está 

operando. A pergunta, então, passa a ser: como aproveitar desse conhecimento? A proposta 

aqui é exatamente essa: olhar para algumas experiências na percussão corporal e repensá-las, 

tendo como base a Teoria Corpomídia porque ela impede o dualismo. Ao substituir o 

entendimento dualista pelo entendimento de relações porosas entre os envolvidos, muda-se 

não somente o modo de lidar com a percussão corporal: transforma-se a nossa percepção do 

mundo. 
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2 RASTREANDO A CENA BRASILEIRA 

 

2.1 Percussão corporal, cultura e conhecimento 

 

Alguns pesquisadores sugerem que a exploração dos sons do corpo esteve 

presente no início do desenvolvimento dos processos de comunicação do ser humano.  

 

[...] pode-se notar que uma das formas mais antigas e universais de comunica ão   

de caráter musical e parece que o mais remoto dos instrumentos foi a voz, ainda no 

tipo biológico de homem. Os sons dos primeiros homin deos parecem ter sido 

análogos aos dos macacos atuais. Sons barulhentos para longas dist ncias, 

caracter sticas tonais nas notas, um sobe e desce nas frases, principalmente nos 

finais dessas, notas bifásicas e aceleramento r tmico. (PEDERIVA, 2009, p.35) 

 

A necessidade de se comunicar fez o homem buscar e explorar recursos sonoros 

e encontrar em si mesmo algumas possibilidades. PE ERI A (200 , p.36), citando 

BANNAN (2006), sugere que “Os sons organizados podem ter sido os primeiros meios de 

expressão dos homin deos, cujas propriedades ac sticas estariam mais próximas das formas e 

estruturas da m sica do que da fala sem ntica.”. 

Segundo Michael Stevens
17

, o som humano mais comum de se encontrar é o som 

do bater das palmas, levando-se em conta os sons corporais que não sejam de origem vocal. O 

ato de bater palmas se tornou um gesto social coletivo usado para expressar admiração e 

aprovação, especialmente em eventos que acontecem no palco. Segundo Stevens, de um ponto 

de vista mais fundamental e fisiológico, o impulso para o bater de palmas deve ter sido 

originado como uma forma das pessoas canalizarem um transbordamento de entusiasmo, 

reagindo, de forma imediata e primitiva, à excitação.  

Se o ato de bater palmas puder ser considerado uma prática de percussão 

corporal, seremos capazes de identificá-lo nas mais diversas situações.  A percussão do 

próprio corpo, na infância, por exemplo, é bastante presente, aparecendo, muitas vezes, nas 

brincadeiras musicais que se utilizam dos sons do corpo para propor jogos rítmicos e 

                                                                 
17

 “Why  o We Clap? - Michael Stevens” (http:     .youtube.com  atch?v=  037 SAG2I) 
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melódicos. Trabalhos dedicados ao universo infantil, como, por exemplo, os programas de 

televisão Rá-Tim-Bum (1990) e o Castelo Rá-Tim-Bum (1994), exibidos pela TV Cultura, ou 

mesmo os grupos Palavra Cantada e Trii, trabalham com muitos elementos rítmicos que 

fazem com que as crianças se aproximem da percussão corporal. 

Foto 1 - Catira de São João da Aliança 

Disponível em: http://www.encontrodeculturas.com.br/imprensa/fotos/2009 

No Brasil, muitos trabalhos de percussão corporal são contaminados e inspirados 

pelas manifestações de cultura popular. Isso acontece, não só pelo forte caráter rítmico da 

cultura popular brasileira, mas também pela recorrente participação dos sons do corpo nestas 

manifestações, aparecendo nas palmas, nos cantos e nas danças percussivas. A Catira, o 

Fandango, o Xaxado, o Coco de Recife e o Coco de Arcoverde são exemplos de danças que 

podem ser vistas, do ponto de vista do universo da percussão corporal. Por meio de 

coreografias para os pés, elas produzem, com diferentes formas de sapateado, ritmos que 

ajudam a compor a musicalidade das manifestações às quais pertencem. 

Além de aparecer na cultura popular, a percussão corporal também aparece em 

outros ambientes, como no caso dos ambientes pedagógicos, nos quais os professores de 

música que não possuem instrumentos ou recursos à disposição acabam recorrendo a este tipo 

de prática, como uma alternativa de urgência. 
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A proposta inicial era promover aulas de violão, teclado e bateria. A igreja convidou 

o m sico Ricardo Amorim para realizar as aulas de prática de conjunto, mas diante 

da falta de instrumentos para tal prática educativa, iniciou-se, então, um trabalho de 

educação musical a partir da percussão corporal. (MARTINEZ, 2013, p.102) 

 

Repete-se muito, no universo da percussão corporal a ideia de que esta é uma 

prática que, não só torna mais fácil o acesso à música, por não depender diretamente de 

instrumentos musicais, mas também que não depende de conhecimentos musicais prévios 

para acontecer. A seguir, há três exemplos de falas que se aproximam deste tipo de 

entendimento. “Pelo fato de usar os sons do corpo sem um instrumento musical, a m sica fica 

mais acess vel a qualquer pessoa sem a necessidade de ser m sico ou não.” (SIMÃO, 2013, 

p.31). 

 

A m sica corporal [...] tem algo bastante singular que   possibilitar o acesso a este 

encontro com a m sica, com o corpo, com o som coletivo, por uma questão simples: 

o recurso musical que precisamos, al m de nós mesmos,   nossa disponibilidade 

para o coletivo. (SILVA, 2014, p.23) 

 

A facilidade de acesso à linguagem musical, sem a intermediação de um instrumento 

ou de uma notação convencional, faz da percussão corporal uma prática acessível a 

qualquer pessoa, mesmo sem experiência musical prévia. (GRANJA, 2010, p.116)  

 

O simples fato de não dependermos de instrumentos musicais não garante, 

necessariamente, o desenvolvimento de habilidades musicais por meio da percussão corporal. 

Há que se tomar cuidado com esta forma de discursar sobre a percussão corporal, porque ela 

pode dar a ilusão de que o professor que não possui os instrumentos musicais será capaz de 

lidar com a ausência de recursos, simplesmente pelo fato de saber que é possível produzir-se 

música a partir dos sons do corpo. A percussão corporal como um recurso nas aulas de música 

é muito útil, mas a qualidade da atividade proposta depende predominantemente da 

familiaridade e conhecimento que o professor tem com este tipo de prática. A utilização dos 

sons do corpo não garante, necessariamente, que o aprendizado será mais rápido e nem mais 

fácil. Tudo depende do conteúdo das aulas e da forma como elas são conduzidas. 

 

Se pensarmos que o ensino musical poderia ter como base a voz e a percussão 

corporal ao inv s de instrumentos musicais tradicionais, não mais haveria o 
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empecilho em rela ão ao custo. Contudo, se partimos desse pressuposto, reduz-se a 

paleta de op ões do educador musical e, mais do que isso, corremos o risco de que 

haja trabalhos de ensino de canto mal conduzidos, por profissionais despreparados, 

especializados, na verdade, em outro instrumento musical – muitas vezes, o violão e 

o piano, vedetes dos licenciados, dentre os quais muitos são alocados para o ensino 

p blico. (CASTRO, 2007, p.47) 

 

O caráter inclusivo e a organicidade do trabalho do grupo Barbatuques
18

 

promovem a democratização da percussão corporal, incluindo as pessoas, valorizando a 

diversidade e proporcionando aos participantes das oficinas experiências que estimulam 

atenções individuais e coletivas: 

 

Pesquisando os sons produzidos pelo corpo, entramos em contato com nossas 

características e sotaques. Cada pessoa tem um corpo diferente, com tamanho e 

dimensões individuais, timbre de voz, facilidade para produzir certos sons e 

dificuldades com outros. A prática em grupo nas oficinas Barbatuques promove a 

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

complementam. Ouvindo o colega, o participante exercita o diálogo musical, a 

cooperação e a concentração. O aprendizado de diversos ritmos e dos jogos de 

improvisação estimula a capacidade de criar, ouvir e interagir em grupo. 

(BARBATUQUES)19 

 

A percussão corporal pode ser uma grande aliada dos professores que não têm 

recursos na sala de aula e, talvez, a falta de recursos possa, até, servir como uma ignição para 

o professor buscar desenvolver seus conhecimentos dentro do universo da percussão corporal. 

O conhecimento prévio em percussão corporal não precisa, necessariamente, fazer parte do 

repertório do aluno, até porque, quanto menos pré-requisitos, maior o caráter inclusivo da 

atividade, mas o importante é ressaltar que a qualidade da atividade dependerá, em grande 

parte, dos conhecimentos de quem a conduz, mesmo que seja conduzida com base na 

democratização, inclusão e soma das diferentes capacidades dos participantes. 

 

Foram imaginadas e criadas novas possibilidades para a realiza ão da prática 

educativa com a m sica por meio da percussão corporal, mas o próprio idealizador 

deixa claro que isso só foi poss vel porque ele já tinha acumulado experi ncias 

anteriores em rela ão à atividade musical por meio da explora ão sonora do corpo. 

(MARTINEZ, 2013, 110) 

 

                                                                 
18

 Melhor explicado no capitulo 3. 
19

 “Barbatuques – Oficinas” (http:  barbatuques.com.br pt ?page_id=18) 
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Hoje em dia, especialmente depois do surgimento de propostas pedagógicas 

musicais que se baseiam nos sons do corpo, como o trabalho do Barbatuques e o d'O Passo, 

conta-se com mais estratégias para lidar com a falta de recursos e instrumentos musicais, no 

Brasil. 

 

Assim, me parecia fundamental trabalhar sempre na perspectiva da ausência quase 

que total de meios – o que, mesmo na fartura, pode representar um exercício muito 

importante. Contar apenas com quem quer ensinar-aprender, com quem quer 

aprender-ensinar e com os recursos disponíveis para ambos – algo bem simples de 

ser feito para quem não tem outra opção.  

Trabalho n'O Passo, hoje, cada vez mais, na perspectiva de que os únicos recursos 

necessários para efetivar um processo de educação musical (todo o processo) sejam 

apenas palmas e voz; ritmo e som nos únicos instrumentos cuja presença de fato 

podemos garantir. (CIAVATTA, 2009, p.18) 

 

2.2 Artistas e pesquisadores inaugurais 

 

Muitos pensadores trouxeram, com seus respectivos processos de pedagogia 

musical, a atenção para a utilização dos sons corporais no processo de musicalização. Para 

RUGER (2007, p.22),  mile  aques  alcroze (186 -1  0), Edgar Willems (18 0- 1 78), Carl 

Orff (18  -1 82) e Murray Schafer (1 33-) buscaram um conhecimento musical pautado na 

prática e na viv ncia corporal. De acordo com SIMÃO (2013), Emile Jaques-Dalcroze, Carl 

Orff, Theophil Maier, Murray Schafer e Hans  oachin Koellreutter “influenciaram a 

concep ão e a cria ão da forma de ensino da percussão corporal do Barbatuques.” (SIMÃO, 

2013, p.25). 

 

Gramani, assim como  alcroze, utiliza então do princ pio fisiológico como base 

para a conscientiza ão da r tmica. A utiliza ão do corpo torna-se um meio eficiente 

para assimila ão da ideia r tmica e gera ão de estruturas internas, consequ ncia da 

prática de leituras r tmicas polim tricas – utiliza ão simult nea de diferentes 

padrões r tmicos. A estrutura ão polim trica possui um caráter essencialmente 

polifônico, provocado pelo contraste de movimentos, e valorizado por Gramani 

atrav s de jogos de reg ncias e varia ões t mbricas, especialmente utilizando a 

percussão corporal em combinatórias entre p s, mão e voz cantada. Mas Gramani 

vai mais al m no seu trabalho, ampliando para o sentido de uma educa ão mais 

voltada ao senso m trico, poss vel influ ncia do trabalho R tmica M trica, de Rolf 

Gele ski. […] Assim como  alcroze, Rolf Gele ski tamb m explora a viv ncia do 

ritmo atrav s de percussões corporais e, at  mesmo, grafismos, em exerc cios 

orientados à execu ão individual e coletiva, voltados à composi ão, leitura e 

improvisa ão. (COELHO, 2008, p.11) 
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Pode-se dizer que esses mestres, citados anteriormente, ajudaram, junto com 

outros artistas, a despertar, no Brasil e em muitos outros países, um grande interesse artístico-

pedagógico pelo universo dos sons do corpo. Bobby Mcferrin, Hermeto Paschoal, Naná 

Vasconcelos e Stenio Mendes, que pesquisam ou pesquisaram, entre outras coisas, 

explorações não convencionais dos sons corporais na produção de música, inspiraram, durante 

a década de 1990, muitos grupos e artistas brasileiros que se propuseram a investigar a 

percussão corporal em seus trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Na verdade, minha vontade de me expressar usando percussão corporal surgiu da 

minha pesquisa com trabalhos solo, mais ou menos em 1986, quando, cada vez 

mais, comecei a misturar as experiências como bailarino e ator com a possibilidade 

de produzir música com meu corpo. Tudo isso, claramente impulsionado por 

Hermeto Paschoal, Bobby Mcferrin, Naná Vasconcelos, gravações de etnólogos em 

tribos africanas e, definitivamente, as pesquisas que fiz de final de 94 até meio de 95 

Fonte:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobby_Mc

Ferrin.jpg  

Foto 2 - Bobby Mcferrin Foto 3 - Hermeto Pascoal 

Fonte: 

http://batukbiografias.blogspot.com.br/2012/09/hermeto-

pascoal.html  

Foto 5 – Stenio Mendes 

Fonte:  

http://sambasyndrom.de/doku/dok_09/freitag-trio-

stenio-mendes.jpg  

Foto 4 - Naná Vasconcelos 

Fonte: 

http://goyazfestival.com.br/uploads/2014/03/nana_divul

gacao.jpg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobby_McFerrin.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobby_McFerrin.jpg
http://batukbiografias.blogspot.com.br/2012/09/hermeto-pascoal.html
http://batukbiografias.blogspot.com.br/2012/09/hermeto-pascoal.html
http://sambasyndrom.de/doku/dok_09/freitag-trio-stenio-mendes.jpg
http://sambasyndrom.de/doku/dok_09/freitag-trio-stenio-mendes.jpg
http://goyazfestival.com.br/uploads/2014/03/nana_divulgacao.jpg
http://goyazfestival.com.br/uploads/2014/03/nana_divulgacao.jpg
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com Comunidades de Cultura Popular na Bahia, Pernambuco e Maranhão. O 

primeiro trabalho com o grupo foi o Omstrab que estreou a versão integral em 

setembro de 96 na Bienal de Dança de Lyon. Depois vieram os espetáculos Festa, 

Brecht combr, Fábrica, Omnibus, Montestoria, todos com percussão corporal. 

(Entrevista concedida por Fernando Lee em 7 de Março de 2014)20 

 

Em sua história, o núcleo Barbatuques pesquisa uma forma particular de fazer 

música corporal. As referências eram muito reduzidas, os mestres que inspiravam a 

concepção de música eram Bob McFerrin, Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos e o 

próprio Stenio [Stenio Mendes]. [...] 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 construía um trabalho que 

não era classificado dentro de algum padrão. O STOMP, por exemplo, foi uma 

referência que influenciou a pesquisa de movimento e ritmos de pés e mãos, e com 

sua maneira performática de se posicionar no palco. (SIMÃO, 2013, p.24) 

 

Foto 6 - Stomp Live - Part 3 - Just clap your hands 

 

STOMP é um famoso espetáculo de percussão, criado em 1991 por Luke 

Cresswell e Steven McNicholas, em Brighton, Inglaterra. O show, hoje em dia, é composto 

por números que envolvem percussão, dança e teatro físico, produzindo ritmos a partir de 

objetos ou recursos não convencionais, tais como vassouras, caixas de fósforo, tampas de 

lixo, bolas de basquete, sacos plásticos, percussão corporal etc. 

                                                                 
20

 Entrevista concedida via Facebook 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k 
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Mesmo não sendo um grupo que trabalhe somente com a percussão corporal, o 

STOMP é um grande divulgador deste tipo de recurso, que, no repertório da companhia, 

soma-se à utilização de objetos não convencionais para a produção de ritmos. Composto por, 

pelo menos, quatro elencos que estão distribuídos em diversos países, fixos ou em turnês, o 

STOMP é uma das principais referências de espetáculos cênicos percussivos no mundo. 

Dentre os recursos já explorados no espetáculo, o sons produzidos no próprio corpo são um 

dos elementos que têm maior permanência no show, mesmo com as mudanças que ele sofre, 

de tempos em tempos. Além de não precisar de objetos para produzir os ritmos, a percussão 

corporal também chama a atenção do público que assiste  ao STOMP, pois é por meio deste 

recurso que a plateia participa musicalmente da apresentação. As interações entre intérpretes e 

plateia acontecem, ao longo do espetáculo, quando o público, batendo palmas, responde às 

dinâmicas propostas por alguns dos integrantes do grupo.  

 

“This multi a ard-winning phenomenon continues to astound audiences across the 

world with its universal language of rhythm, theatre, comedy and dance. Eight 

performers use everything from Zippo lighters, plastic bags, bin lids and even the 

kitchen sink to hammer out an explosively feel good rhythm. With new routines, 

new choreography and new music, expect to be amazed! […] STOMP is a group of 

people, with very strong personalities, who work together using simple building 

blocks to create something complex, something everyone can identify with: 

everyone has, at some time, to engage in group activity, whether they like or know 

the people they are working with or not. It’s the little idiosyncrasies, the differences 

between people, and the games of one-upmanship that ensue, which define the 

group dynamic.21 (STOMP) 

 

Além de contar com as apresentações de palco, os criadores do show, Luke 

Cresswell e Steven McNicholas, também se dedicam à produção de filmes que, em alguns 

casos, têm a participação de integrantes do grupo e envolvem percussão corporal ou abordam 

temas relacionados. A junção de todos estes recursos caracteriza o STOMP como um dos 

grupos que mais projeção dá a este tipo de prática sonora. Em diferentes países, 

principalmente depois do aumento da facilidade de acesso a vídeos na internet, muitos grupos, 

                                                                 
21

 Tradu ão: “Ganhador de muitos pr mios, o fenômeno continua a surpreender o p blico em todo o mundo, 

com sua linguagem universal de ritmo, teatro, comédia e dança. Oito artistas usam tudo, desde isqueiros 

Zippo, sacos plásticos, tampas de lixo e até uma pia de cozinha, para elaborar um explosivo e prazeroso 

ritmo. Com novos números, nova coreografia e nova música, espere ser surpreendido! [...] STOMP é um 

grupo de pessoas com personalidades bastante forte, as quais trabalham juntas unindo blocos para criar algo 

complexo, algo com que qualquer um pode se identificar: todo mundo tem que, em algum momento, se 

engajar em atividades coletivas, conhecendo ou não as pessoas com quem se trabalha. São essas pequenas 

idiossincrasias as diferenças entre as pessoas, e os jogos de superioridade que garantem a dinâmica do 

grupo.” (http:     .stomp.co.uk about ) 
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incluindo projetos artísticos, pedagógicos e sociais, se baseiam e se inspiram no trabalho do 

STOMP.  

Em 1996, 1997, 2004 e 2010 o espetáculo se apresentou em turnês que vieram ao 

Brasil e as mudanças mais significativas, desde 1996, ocorreram em torno do nível de 

teatralidade do show, da substituição de alguns dos números e da criação de variações dos 

números que permaneceram. Até hoje, alguns brasileiros já fizeram parte do espetáculo: Davi 

Vieira, Maria Emília Breyer, Marivaldo dos Santos, Hugo Cortes, Pedro Consorte e Aluá 

Nascimento.  

 

2.3 Percussão corporal em produções artísticas 

 

No Brasil, artistas e grupos desenvolveram trabalhos que, mesmo não tendo a 

percussão corporal como foco único, pontuaram realizações pioneiras e enriquecedoras para 

este universo. Ivaldo Bertazzo, coreógrafo, diretor e pesquisador do movimento, inspirado 

sobretudo nas danças de outras culturas, sobretudo nas danças clássicas indianas, como o 

kathak e bharata-natyan, realizou pesquisas sobre elementos rítmicos que dialogam com a 

percussão corporal. Estes elementos também fazem parte do método de Reeducação do 

Movimento, que Bertazzo vem desenvolvendo há anos.  

Fonte: http://www.sescsp.org.br/online/edicoes-e-selo-

sesc/104_CD+E+DVD+MILAGRIMAS+DE+IVALDO+BERTAZZO#/tagcloud=lista 

Foto 7 - CD e DVD Milágrimas, de Ivaldo Bertazzo 
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As extremidades corporais (pés e mãos) requerem uma atenção especial: assim 

como a percussão ritmada dos pés no solo coloca em vibração todo o corpo, os 

distintos movimentos da mão mobilizam o aparelho locomotor e permitem a 

ampliação da expressividade corporal. [...] Um dos recursos usados pela técnica de 

Reeducação é a percussão corporal, que ajuda no processo de conhecimento e 

entendimento do próprio corpo, tornando-o presente na ação. Os movimentos 

cruzados de pernas e mãos, e a própria junção destas, ajudam a criar unidade e a 

equilibrar o tônus muscular. As estruturas da face, trabalhadas no canto, em 

conjunto com os exercícios de percussão para braços e pernas, resultam em uma 

melhor percepção do movimento e também em numa relação melhor com outros 

indivíduos. (BOGÉA, 2007, p.265) 

 

Esta relação de proximidade com as práticas percussivas corporais está no 

trabalho de Bertazzo. 

 

No trabalho de percussão dos pés no chão, não se usam apenas os músculos dos pés, 

mas também todo o peso do corpo sustentado pelos músculos. Durante os 

movimentos, os pés não devem estar sem forma nem tampouco serem enfáticos 

demais. Nas sequências de movimentos, há de serem observadas a velocidade e a 

precisão da colocação da cabeça, dos braços e das mãos, associadas ao ritmo 

marcado pelos pés. (BOGÉA, 2007, p.243) 

 

Esta proximidade se tornou ainda maior, durante o processo de construção do 

espetáculo Milágrimas, em 2005, no qual, utilizaram-se, como parte do treinamento dos 

dançarinos, técnicas de percussão corporal baseadas no Gumboot dance
22

, uma dança 

percussiva da África do Sul. 

 

Dos nove membros que compõem o grupo The Kholwa Brothers, quatro vieram 

trabalhar no espetáculo: Zibonele Derrick Mlambo, Mandlenkosi Francis Mlambo, 

Bonokwakhe Robert Mbabo e Mqoqeni Mike Mbabo. Fazem urn repertório de 

músicas tradicionais adaptadas por Mlambo. Ele explica: "A nossa música 

tradicional é chamada ingoma (...) e se divide em diferentes tipos: isicathamiya, 

isishamene, amahubo". O principal estilo apresentado por eles foi a isicathamiya,239 

um coro a capella com percussão corporal. (BOGÉA, 2007, p.174) 

 

                                                                 
22

 O Gumboot surgiu em meados do século XIX no Sul da África, como um recurso que os mineradores 

explorados, pertencentes a diversas culturas diferentes, encontraram para se comunicar, utilizando percussão das 

botas como linguagem rítmica, dentro das minas. A técnica foi levada para fora do ambiente de trabalho e 

desenvolvida dentro das manifestações artísticas, sendo, hoje, uma das mais significativas técnicas de dança 

percussiva. (http://gumbootdancebrasil.blogspot.com.br/p/origem-do-gumboot-dance.html)  
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  Este trabalho foi fundamental para a desenvolvimento do Gumboot no Brasil e 

alimentou, por exemplo, a criação de companhias como a Gumboot Dance Brasil, dirigida por 

Rubens Oliveira, e Núcleo Ximbra, dirigida por Édson Lima. Outro trabalho que não foca, 

exclusivamente, no universo da percussão corporal, mas também se utiliza de elementos desta 

natureza, é o do Núcleo OMSTRAB, que está sediado na cidade de São Paulo e é dirigido por 

Fernando Lee. O OMSTRAB realiza produções desenvolvidas a partir de pesquisas que 

seguem um conceito de integração de linguagens (dança contemporânea, música ao vivo e 

teatro), dedicando-se à cria ão de um musical brasileiro contempor neo. “O ambiente e a 

inspiração são o universo interativo rural/urbano, popular/pop, informação oral/mídia 

eletrônica, micro/macro espaço, visando à elaboração de uma linguagem cênica 

contempor nea.” (declara ão no site do Centro Cultural São Paulo)
23

. 

 Com mais de 18 anos de atividade continuada, o Núcleo já realizou mais de 

dez produções, contando com a participação de mais de cem profissionais, das mais diversas 

áreas do universo cultural paulista. Ao longo de sua trajetória, recebeu importantes prêmios e 

apresentou-se no exterior. Paralelamente ao trabalho de criação artística, o OMSTRAB 

realiza regularmente um trabalho didático e de formação de público através de oficinas, aulas-

espetáculos, debates e performances em espaços públicos, teatros de bairro, CEU's (Centros 

Educacionais Unificados), casas de cultura e universidades. 

                                                                 
23

 “Primeira Mostra de Fomento à  an a“ 

(http://www.centrocultural.sp.gov.br/fomento_danca/fomento_omstrab.htm). 
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Chacoalhar das pessoas dentro de ônibus e trens, aperto, vendedores ambulantes e 

pedintes, personagens e situações corriqueiras do cotidiano de quem usa o transporte 

público foram a inspiração para a coreografia  Omnibus, do grupo Omstrab. A peça 

será apresentada amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil.  

Um saboroso diálogo entre dança, teatro e música. A companhia explora situações 

do dia-a-dia em movimentos e cenas regadas à música ao vivo, executada pelos 

próprios artistas em cena. A proposta do grupo é criar um musical contemporâneo 

(...) "A inspiração para nossos espetáculos vem das festas populares, que lidam com 

as três expressões artísticas de forma descontraída, sem amarras", diz o diretor 

Fernando Lee.  

A trilha sonora de Omnibus segue essa tendência. Chorinho, caboclinho, ladainha de 

capoeira e modas de viola são executadas com alguns instrumentos pouco 

convencionais. "Não somos tradicionais todo o tempo, alguns objetos são 

apropriados de maneiras diferentes como uma roda de carro, buzinas e 

escapamentos, utilizados para percussão.". 

Os movimentos sofrem influência da formação clássica de Lee, que passou por 

companhias como o Stagium, Balé da Cidade e Grupo Marzipan. Artes marciais e 

pinceladas de improvisação constituem a peça. (Agencia Estado Online, 2002)24. 

 

Em 1998, Sérgio Rocha, integrante do OMSTRAB, realiza seu último trabalho 

com o Núcleo e funda, em 2001, a Cia. Repentistas do Corpo. 

                                                                 
24

 “’Omnibus’ retrata movimentos urbanos” - 9 de Julho de 2002 

(http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/not20020709p5351.htm) 

Fonte: http://www2.uol.com.br/omstrab/ Temporada de estreia na Galeria Olido - São Paulo, 2006 

Foto 8 – Grupo Omstrab - Temporada de estreia na Galeria Olido - São Paulo, 2006 

http://www2.uol.com.br/omstrab/
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A Cia. Repentistas do Corpo, fundada em 2001, é formada por artistas 

independentes do cenário da dança contemporânea brasileira que trazem 

significativa bagagem artística e cultural associada à proposta de pesquisa 

consistente e inovadora. A sua linha de investigação prática é a interdisciplinaridade 

entre a dança contemporânea, o teatro, a música e a percussão corporal em 

movimento buscando os possíveis pontos de convergência entre estas áreas e a sua 

abordagem conjunta. A inspiração para tanto vem das diferentes manifestações da 

cultura brasileira e suas identidades; especialmente a literatura, a música, as festas e 

os jogos; além do contexto histórico onde estão inseridos. Desta forma, estamos 

encontrando novos significados para nossa dança e nossa maneira de estar no 

mundo; sempre em movimento, com um corpo brasileiro. (CIA REPENTISTAS DO 

CORPO)25  

 

[...] a minha percussão corporal nasceu da vontade de praticar os ritmos dos 

tambores nos momentos de pausa das aulas e ensaios de dança. desta forma, a 

percussão no corpo já veio agregada aos movimentos e eu aproveitei para trazer o 

sapateado e a voz para alinhavar tudo resultando na "Percussão Corporal em 

Movimento". Quando fundamos a Cia. Repentistas do Corpo, em 2001, eu já estava 

com essa prática bem desenvolvida no meu corpo e comecei a ensiná-la aos 

bailarinos. O interessante é que a Cia. Repentistas do Corpo desenvolve um trabalho 

de dança contemporânea e teatro e une a percussão Corporal em Movimento para 

tornar mais instigante o resultado cênico. Assim, vamos adaptando os formatos das 

cenas aos temas dos espetáculos que estamos criando; por exemplo: No "Cordel 

Encorpado" nós temos uma cena que é basicamente o som dos pés no chão, com 

batidas de mão no corpo e a música, escrita por mim, sendo cantada, ao mesmo 

tempo. Já no espetáculo "Nessa Onda Que Eu Vou" temos bastante percussão 

corporal, ritmos feitos com a voz e sapateado nas coreografias. Nós vamos estrear 

nosso novo trabalho, em Maio deste ano, que vai se chamar "Tupiliques - O 

Espetáculo. Pretendemos colocar muita Percussão corporal em movimento; uma vez 

                                                                 
25

 “Cia Repentistas do Corpo – A Companhia”  
25

(http://ciarepentistasdocorp.wix.com/cia-repentistas-do-corpo#!a-companhia/c10fk) 

Fonte: http://ciarepentistasdocorp.wix.com/cia-repentistas-do-corpo#!a-companhia/c10fk 

Foto 9 – Cia. Repentistas do Corpo – Cordel Encorpado 

http://ciarepentistasdocorp.wix.com/cia-repentistas-do-corpo#!a-companhia/c10fk
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que será destinado para o público infantojuvenil que curte bastante a nossa 

linguagem.” (Entrevista concedida por Sergio Rocha, dia 15 de Março de 2014)26 

 

Outro integrante do OMSTRAB que também possui um trabalho de percussão 

corporal é Pedro Peu, criador do grupo Batakerê, que se baseia nas danças brasileiras e inclui, 

nas suas apresentações, números de percussão corporal. 

 

2.4 Núcleo Barbatuques: projeção e desdobramentos 

 

No Brasil, o desenvolvimento da percussão corporal como um universo 

específico de pesquisa e trabalho acabou surgindo de maneira mais vertical e significativa, a 

partir do desenvolvimento do trabalho do Barbatuques, criado, por volta de 1995, ainda sob a 

forma de um curso (“R tmica Corporal”) e realizado na escola de m sica Au  N cleo 

Musical, em São Paulo. Segundo  oão Simão, integrante do grupo, “Fernando Barba, Stenio 

Mendes e André Hosoi protagonizaram a consolidação de uma forma de ensinar música com 

o corpo, conhecida como Barbatuques.” (SIMÃO, 2013, p. ) 

 

Barbatuques é um núcleo artístico e pedagógico 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.2) 

Foto
27

 

O Barbatuques já produziu CDs, DVDs, trilhas, espetáculos, cursos, 

treinamentos e, com todas essas atividades, se estabeleceu como praticamente o único grupo 

que aqui, no Brasil, de forma contínua, desenvolveu um trabalho focado, principalmente, na 

percussão corporal. “ iferentemente de outros grupos que usam a percussão corporal como 

um recurso sonoro extra, o Barbatuques faz dessa linguagem o centro de gravidade de sua 

m sica.” (GRAN A, 2010, p.118). 

                                                                 
26

 Via Facebook 
27

 “Barbatuques – Quem Somos” (http:  barbatuques.com.br pt ?page_id=2) 
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“Refer ncia internacional em percussão corporal, o grupo Barbatuques produz 

música orgânica utilizando o próprio corpo como instrumento musical. Melodias e 

diferentes ritmos musicais são criados a partir de efeitos de voz e da exploração de 

sons produzidos pelo corpo humano: palmas, estalos, batidas, mãos e pés em 

sintonia. […] Sua maneira singular de fazer música e as inúmeras possibilidades de 

extrair sons do corpo tornou o grupo reconhecido no meio artístico, corporativo e 

pedagógico. […] Desde a fundação do Núcleo, mantém um complexo trabalho de 

pesquisa sobre a linguagem sonora corporal, descobrindo quantidade de sons 

suficiente para transformar o corpo em uma verdadeira orquestra sinfônica. […] O 

Barbatuques parte do princípio que cada indivíduo tem um corpo sonoro único e que 

encontra no coletivo a possibilidade de produzir melodias e harmonias, através da 

percussão corporal. […] (BARBATUQUES
)28.

 

 

O Núcleo atua por todo o Brasil e no exterior, realizando shows e workshops, 

direcionados a muitos tipos de público: outros grupos artísticos, empresas, escolas, fundações 

culturais, Ongs e universidades. Já realizou parcerias com artistas como Bobby McFerrin, 

Camille, Keith Terry, One Giant Leap, Marku Ribas, Stenio Mendes, Chico César e Badi 

Assad, e vem participando de todas as edições do IBMF (International Body Music 

Festival)
29

, organizado pelo músico e pesquisador Keith Terry, pioneiro da percussão 

corporal. Ao longo dos quase vinte anos de existência e da criação de tantos produtos, o 

                                                                 
28

 “Barbatuques – Quem Somos” (http:  barbatuques.com.br pt ?page_id=2) 
29 

Festival Internacional de Música Corporal 

Foto 10 – Barbatuques  

Fonte: http://barbatuques.com.br/pt/?page_id=2 



39 
 

Barbatuques ganhou grande projeção nacional e internacional, inspirando muitos projetos 

pedagógicos e art sticos. “ ecidi colocar a faixa de um C  do grupo Barbatuques realizando 

percussão corporal. Pedi para que fossem identificando os sons do corpo. Alguns gostaram 

muito”. (FERNAN ES, 2012, p.99) 

 

Após assistirem o     “Corpo do Som”, do grupo Barbatuques, atrav s do data 

sho , foram feitas algumas práticas orientadas de experimenta ão com os sons do 

corpo. Os alunos exercitaram o repertório de percussão corporal, inspirados no sho  

do grupo, praticaram exerc cios de pulsa ão, produziram diferentes sons com o 

próprio corpo e, em grupos, criaram movimentos sonoros, os quais eram repetidos 

por toda a turma. Em seguida, a turma foi dividida em quatro grupos e cada grupo 

produziu um som diferente, intercalando um som vocal com um som corporal. 

(CHICHETO E ARALDI, 2009, p.17) 

 

Além de shows, o grupo também organiza workshops e oficinas para ensinar 

técnicas de percussão corporal. Colégios, empresas e organizações já participaram.  

“As escolas procuram o Barbatuques porque muitas não têm condições de comprar 

materiais e a percussão corporal virou uma alternativa interessante e barata para as 

institui ões”, declara Andr  Hosoi, co-fundador do projeto. Com o aprendizado da 

percussão corporal as pessoas desenvolvem habilidades, conhecem os limites de 

coordenação e tentam superá-los. Além de ensinar a importância do trabalho em 

equipe. A identificação do público infantil com a percussão corporal incentivou o 

grupo a desenvolver um projeto voltado para crian as. O “Tum Pa” foi criado em 

2012 e exibido em turn s pelo Brasil e Europa. “A t cnica usada nos sho s sempre 

atraiu o público infantil, sabíamos da proximidade entre a atividade corporal e as 

crian as”, ressalta Andr . Os gestos realizados durante as apresentações se 

assemelham as brincadeiras feitas pelos jovens, aumentando a identificação deles 

com os espetáculos. 

A dinâmica dos shows torna cada apresentação única. A interação realizada com a 

plateia vai determinar o tipo de exibição que o grupo vai fazer. O Barbatuques 

convida o p blico a tentar reproduzir os sons feitos no palco. “  como se voc  

estivesse em um sho  de rock e toda a plateia tivesse uma guitarra na mão”, 

comenta o co-fundador. (REDE GLOBO)30 

 

O alcance do trabalho do Barbatuques e a projeção de suas produções artísticas 

contaminam, estimulam e alimentam, tanto outros grupos já existentes, quanto a criação de 

novos grupos. A reverberação dos materiais produzidos, durante estes 20 anos de carreira, e o 

desdobramento das atividades pedagógicas que o Barbatuques oferece servem, muitas vezes, 

como ignição artística e pedagógica para novos projetos, que, a partir desta inspiração, 

começam a desenvolver o seu próprio trabalho, baseando-se, não só na técnica desenvolvida 

pelo grupo, mas também na maneira de ensinar e trabalhar que o Núcleo propõe.  

                                                                 
30

  “Barbatuques serve de inspira ão para novos projetos musicais”.  

(http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/08/barbatuques-serve-de-inspiracao-para-novos-projetos-

musicais.html) 
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Foto 11 – Divulgação do filme de animação infantil Rio 2
31.

       Foto 12 – Barbatuques 
32

 

 

  

 

Durante esta contínua jornada, muitos grupos se contaminaram, em níveis 

diferentes, pela pesquisa do Barbatuques. O NOP (Núcleo Orgânico Performático), que se 

originou, a partir das oficinas ministradas por Stenio Mendes e Fernando Barba na ULM 

(Universidade Livre de Música) Tom Jobim, em São Paulo, é um exemplo de grupo artístico 

que teve como ponto de partida a pesquisa do Barbatuques, ainda no início de seu 

desenvolvimento. Outro exemplo é o Grupo Fritos, grupo de estudos de música corporal, 

originalmente criado por Fernando Barba, em 2003, na escola de música Auê Núcleo Musical, 

em São Paulo. Passou por muitas transformações e, apesar de tantas mudanças na organização 

e na coordenação, permanece, até hoje, com estudos semanais regulares, promovendo, 

também, outras atividades, como a Fritura Livre, um encontro aberto e gratuito que propõe 

dinâmicas de música corporal em praças e espaços públicos. Além destes, outros projetos 

também se nutriram a partir da pesquisa do Barbatuques, desdobrando-se em grupos 

artísticos, grupos de estudos e projetos sociais, como, por exemplo, Batucantante (SP) e 

Tiquequê (SP), destinados ao público infantil, Karallargá (SP), Stallo (CE) e Wanamusiki 

(MT), grupos musicais, Batucadeiros (DF), TucBoys (SP), Música Para Todos (SC) e 

                                                                 
31

 Em 2013, o Barbatuques participou da gravação da trilha da superprodução de Hollywood, o filme de 

animação infantil Rio2, dirigido por Carlos Saldanha. 

(http://www.barbatuques.com.br/br/index.php/imprensa/na-trilha-sonora-do-filme-rio-2/). No mesmo ano, o 

grupo também participou da gravação da trilha de um outro filme de animação, O Menino e o Mundo, 

dirigido por Alê Abreu. 
32

 No final de 2013, o Barbatuques participou do processo de produção da vinheta de final de ano, produzida 

pela TV Globo e exibida durante o período de férias escolares, reforçando, em escala nacional, a projeção do 

grupo e da percussão corporal. (http://redeglobo.globo.com/fim-de-ano/fotos/2013/11/veja-fotos-de-mariana-

ximenes-isabelle-drummond-tata-werneck-e-mais-artistas-dancando-na-mensagem-de-fim-de-ano.html). 

 

Fonte: 

http://www.barbatuques.com.br/br/index.php/imprensa/na

-trilha-sonora-do-filme-rio-2 

Fonte: 

http://redeglobo.globo.com/fim-de-ano/fotos/2013/11/veja-

fotos-de-mariana-ximenes-isabelle-drummond-tata-

werneck-e-mais-artistas-dancando-na-mensagem-de-fim-de-

ano.html 
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Embatucadores (SP), vinculados a projetos sociais, Batukatu (RS) e Grupo de Estudos do 

Barba (SP), grupos de estudos de música corporal. 

 

2.5 Rastreando o mercado profissional 

 

Hoje em dia, no Brasil e, principalmente, na cidade de São Paulo, podem-se 

encontrar, tanto cursos especializados em percussão corporal, quanto outros tipos de práticas 

que se contaminaram com elementos deste universo, mas que não têm, necessariamente, o 

mesmo foco de desenvolvimento de pesquisa. As oportunidades de trabalho têm surgido cada 

vez mais nos dois campos, tanto no universo específico da percussão corporal, quanto em 

outras áreas, que se vão se contaminando, à medida que cada vez mais pessoas têm contato 

com este tipo de prática. Alguns exemplos de instituições que têm oferecido, regularmente, 

atividades especializadas em percussão corporal são: Centro Universitário Sant’Anna (SP), 

Faculdade Cantareira (SP), UNESP (Universidade Estadual Paulista), EMESP (Escola de 

Música do Estado de São Paulo), SESI-SP (Serviço Social da Indústria de São Paulo), SESC-

SP (Serviço Social do Comércio de São Paulo), Instituto Brincante (SP), Casa do Núcleo 

(SP), Projeto Quixote (SP) e CBM-CEU (Conservatório Brasileiro de Música – Centro 

Universitário no Rio de Janeiro). 

A aproximação da percussão corporal com outras áreas parece acontecer, não 

só pelo interesse que existe em misturarem-se práticas diferentes, mas também por uma 

questão mercadológica. Ao observar as condições nas quais este universo tão recente tem sido 

desenvolvido, podemos, além notar a riqueza que existe na contaminação entre práticas 

diferentes, identificar um outro elemento que, provavelmente, se soma a este processo: a 

dificuldade de sobreviver-se, atuando somente no campo da percussão corporal. Esta 

dificuldade, muitas vezes, instiga o profissional da percussão corporal a se aproximar de 

outras áreas mais estabelecidas no mercado, tendo que criar outros formatos e produtos 

artísticos comercializáveis, para tentar garantir a sua própria sobrevivência.  

Talvez, esta seja boa oportunidade para, em meio a um ambiente 

mercadológico, não só poder continuar em contato com elementos da percussão corporal e, ao 

mesmo tempo, ganhar dinheiro com estas práticas, mas também passar a conhecer outros 
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universos e possibilidades que surgem no processo de contaminação entre práticas diferentes. 

Este é um enriquecimento que, com certeza, dependerá da maneira com a qual cada um se 

aproxima das outras áreas, mas, por causa deste movimento, já podemos observar muitos 

trabalhos interessantes que apontam para uma contaminação forte entre a percussão corporal e 

outras práticas.  

Ao longo deste processo de aproximação, que não é movido apenas pelas 

condições do mercado, mas que é, necessariamente, atravessado por elas, profissionais da 

percussão corporal têm desenvolvido trabalhos, tanto na área das Artes (Educação Artística, 

Educação Musical, Música, Teatro, Dança, Artes do Corpo), quanto nas áreas da Saúde 

(Saúde Coletiva, práticas integrativas, Musicoterapia, Terapia), Educação Física, Educação 

(Educação Infantil), Interdisciplinar (Social e Desenvolvimento Humano) etc. 

Com tantas informações sendo produzidas dentro deste universo, é importante 

refletir, também, em relação às formas com que se propaga este tipo de prática, pois, além de 

difundir a técnica, difunde-se também uma forma de pensar e se relacionar. 
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3 PERMEANDO DUALISMOS 

 

3.1 Metáforas que transparecem: corpo-instrumento-recipiente-máquina 

 

Dentro e fora do universo da percussão corporal, diferentes formas de entender o 

corpo direcionam as maneiras com que cada um se relaciona consigo e com os outros 

indivíduos. Assim como os entendimentos de corpo-instrumento e corpo-recipiente, 

mencionados no Capítulo I, o corpo-máquina também se baseia na lógica dualista, 

aparecendo, muitas vezes, imbricado com as outras duas metáforas já mencionadas. Segundo 

GREINER (2006, p.27), a metáfora do corpo-máquina “  analisada por Foucault em seu livro 

Vigiar e Punir (Surveiller et punir, 1975), no qual ele explica a disciplinarização do corpo em 

escolas, hospitais, fábricas, casernas etc. Trata-se do corpo adestrado e de uma espécie de 

anátomo-pol tica.” 

 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 

realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as "disciplinas". Muitos processos 

disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas 

também. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII 

fórmulas gerais de dominação. (FOUCAULT, 1987 p.118) 

 

Amaldiçoado por muitos no mundo contemporâneo, a sua investigação começa a 

surpreender quando realizada seriamente. Para começar, o corpo-máquina está 

enraizado num modelo preciso genético e anatômico funcional. Ele abriga um 

princ pio que constitue a obra de  escartes. […] O corpo mec nico   entendido por 

Descartes como uma realização funcional, já o organismo aponta para uma 

organização estrutural. (GREINER, 2006, p.120) 

 

Máquinas são aparelhos, instrumentos, engrenagens, veículos, motores, 

computadores e equipamentos especializados, utilizados para executarem tarefas. Elas 

produzem, locomovem, calculam e ajudam o ser humano a cumprir objetivos específicos, 

geralmente relacionados a indústria, produção, desempenho e consumo. Segundo PINKER 

(2004, p.2 ), uma das grandes diferen as entre máquinas e pessoas   que “Máquinas são 

insensíveis, construídas para ser usadas e descartáveis; seres humanos têm sensibilidade, 

possuem dignidade e direitos e são infinitamente preciosos.”. CIA ATTA (200 , p. 6) 
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também aponta para a mesma direção, de um ponto de vista mais próximo da percussão 

corporal: ”[…]   preciso não perder de vista que nós, seres humanos, produzimos varia ões e 

imprecisões absolutamente normais e não podemos, ou não devemos ser comparados com 

máquinas. Máquinas não  suingam .”.  

Quando o corpo é entendido como máquina, mesmo que a metáfora não esteja 

no discurso, pode-se identificá-la na própria ação, sob a qual ignoram-se os processos 

subjetivos do corpo e atropela-se o cuidado em relação às informações que caracterizam-no 

como ser vivo, organismo e sujeito. Greiner (2006, p.38) argumenta que “[…] as esp cies 

vivas, da bactéria ao homem, não são corpos-máquinas mas sujeitos aptos a construir um 

mundo singular a partir de complexas rela ões que estabelecem com o ambiente onde vivem.” 

 

[…] no s culo XX, o ser humano foi redescoberto em sua totalidade indivisível. Isso 

significou uma mudança de ponto de vista importante para muitas áreas, entre elas, a 

medicina. O corpo deixa de ser encarado como uma máquina com pe as que 

funcionam bem ou mal. O corpo e a alma são a partir da  considerados em sua 

totalidade  nica, frutos de uma mesma raiz. (ALEXANDER apud RUGER, 2007, 

p.35) 

 

 Dentro do raciocínio do corpo-máquina, o aparato físico e corporal encarrega-se 

apenas de cumprir as tarefas delegadas pela mente, reforçando a ideia de que existe um campo 

mental que é independente e comanda o corpo. O perigo deste tipo de lógica é acreditar que 

os processos mentais, além de ocorrerem de forma independente, são suficientes ou 

prioritários, por exemplo, em momentos de preparação para a prática da percussão corporal. 

Quando dualizam-se os aspectos e hierarquiza-se a relação entre processos mentais e a ação, o 

perigo é pensar que os processos mentais são os que preparam o corpo para a prática porque 

eles viriam antes – o que não ocorre, como já  vimos.  

O entendimento de corpo-máquina aparece, geralmente, quando se busca 

explicar como se dá a prática. Por isso, pensar que corpo e mente fazem parte de um mesmo 

sistema e que se comunicam de forma não hierárquica permite fazer lembrar da importância 

dos momentos dedicados ao aquecimento, principalmente quando atenta-se à responsabilidade 

de preservar a integridade do sujeito como um todo. 
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3.2 Preparação, aquecimento e cuidado 

 

 Em espetáculos de bastante exigência física, como os do STOMP, vale destacar 

que procedimentos de aquecimento antes das apresentações ainda são uma questão que 

precisa ser amadurecida. Do ponto de vista do artista que sobe no palco, há uma série de 

condições que se somam para resultar numa precariedade que pede por modificação: ausência 

de obrigatoriedade de realizar-se um procedimento de aquecimento; ausência de orientação 

técnica sobre como realizar um aquecimento ou de coerência entre o aquecimento e o tipo de 

prática que ocorre em cena; ausência de um responsável por conduzir, regularmente, 

atividades desta natureza; grande quantidade de shows em pouco tempo; e curto período de 

férias são condições que se somam, trazendo riscos ao corpo. Além de, muitas vezes, 

comprometer a qualidade artística do show, este conjunto de condições transparece uma 

lógica que demonstra operar baseada, não na prevenção de lesões, mas sim na remediação dos 

acidentes e no tratamento pós-traumático. 

Todas estas questões não permanecem circunscritas apenas aos indivíduos que 

sofrem as lesões, elas também reverberam e transformam as relações (pessoais e 

profissionais) entre todos os envolvidos no trabalho (artistas, diretores de ensaio, diretores de 

produção, diretores gerais etc.), pois a qualidade do ambiente, como um todo, depende 

também das condições que garantem ou não o respeito e a integridade de cada corpo. O 

corpo-máquina, neste caso, é aquele que pode ser levado ao seu limite, que pode ser 

explorado, que pode ter seus danos reparados, suas peças substituídas e continuar 

funcionando, ou, ainda, ser substituído por outro corpo-máquina. 

Em alguns métodos de percussão corporal publicados, de duas uma: ou não há 

orientação em relação a aquecimentos, ou a orientação é muito superficial, pois quando 

aparece, ainda é de forma bastante tímida. SWORDY e SANSBY (2002, p.14, p.18, p.19, 

p. 7) ressaltam a import ncia do cuidado, mesmo em jogos musicais infantis: “Be sure to slap 

just hard enough to get a good sound.  on t smack yourself so hard you hurt your legs”, 

“Take off your rings so you don t hurt your buddy s hands.”, “ on t ever slap so hard you hurt 

your buddy s hands.” e “To prevent injury, push all the furniture back before attempting this 

pattern in a group.”.
33

  

                                                                 
33

 Tradu ão: “Tenha certeza de que está batendo forte o suficiente para tirar um som bom. Não bate em você 

mesmo tão forte de modo que voc  machuque as suas pernas.”, “Tire os seus an is para não machucar as 
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É preciso dar importância à necessidade de incorporarem-se os procedimentos 

de aquecimento nos processos de democratização da percussão corporal, pois, muitas vezes, 

estes dois pontos parecem divergir durante o processo. A ideia de que, quando se pratica 

percussão corporal, pode-se treinar a qualquer hora precisa ser interpretada cuidadosamente, 

porque cabe combinar a divulgação de que existe um fácil acesso à prática com a necessidade 

de aquecer o corpo como condição para preservar a sua integridade. 

 

O mestrando perguntou para a classe se aprender música com o corpo foi uma 

metodologia facilitadora e se ela havia desmistificado um pouco o aprendizado 

musical. Camila respondeu: “  um instrumento que voc  conhece mais que uma 

guitarra, então   mais fácil de lidar. Depois que você aprende que som você pode 

fazer e com que parte do seu corpo, você pode treinar a qualquer hora. (RUGER, 

2007, p.89). 

 

Ao entender-se que, para praticar percussão corporal não é necessário mais nada 

além da própria presença dos participantes, há que se complementar este pensamento com a 

informação em relação aos cuidados básicos que garantirão a qualidade da prática. A busca 

por informações e instruções relacionadas aos aquecimentos apropriados ou a presença de um 

indivíduo que seja capacitado para conduzir este tipo de procedimento são sempre condições 

recomendáveis, pois elas ajudam a estabelecer as condições que respeitem os limites de cada 

um - e estes conhecimentos são fundamentais para garantir a longevidade e a integridade dos 

praticantes de qualquer atividade física constante.  

O cuidado com o aquecimento se liga com a compreensão de que o corpo precisa 

se preparar para realizar atividades físicas com um certo padrão de desempenho como uma 

forma de prevenção de lesões. Esse é um tipo de atenção fundamental para qualquer tipo de 

prática, que precisa identificar e respeitar as limitações específicas de cada indivíduo. 

Fernando Barba dá sugestões relevantes: 

 

[…] achar a forma de abordar cada efeito, para que consiga achar o formato que 

precisa pra fazer o som que quer. Mas fique atento também àquelas coisas que 

podem machucar. [...]. Achar o seu jeito de fazer, prestar atenção nos seus limites, 

no que você pode fazer, o que você pode expandir. Tentar praticar de uma forma 

lúdica, que seja gostoso, que seja uma brincadeira, desenvolvendo preparo, 

resist ncia f sica. […] E se for passar isso pra frente, como professor ou 

informalmente, que tenha esse mesmo cuidado, com um olhar mais aberto, sabendo 

que o que funciona pra você talvez não funciona pro outro. Se algo está cansando 

                                                                                                                                                                                                        
mãos do seu amigo.”, “Nunca bata tão forte de modo que voc  machuque o seu amigo.” e “para prevenir 

machucados, afaste todos os móveis antes de tentar esse exerc cio em grupo.”. 



47 
 

muito, tem que adaptar. Tem que prestar atenção no uso da gravidade. Até porque 

nessa coisa de “independ ncia”, voc  tem que estar relaxado pra conseguir fazer. 

(Entrevista concedida por Fernando Barboza “Barba”, em São Paulo, dia 3 de 

dezembro de 2013) 

 

A simples preocupação com o aquecimento e com a preparação não é suficiente 

para garantir que este tipo de procedimento seja realizado com qualidade e coerência. As 

informações sobre como se prepara e se aquece precisam fazer parte da busca constante pelo 

aperfeiçoamento deste tipo de procedimento: 

 

Até agora eu não me machuquei de uma forma grave nenhuma vez. Acho legal que 

eu esteja tendo prazer e benefícios com isso. Já que é uma coisa que a gente acaba 

ensinando e passando pra frente. A gente deveria dar um pouquinho mais de 

referência pra que isso seja feito e transmitido de uma forma segura. (Entrevista 

concedida por Fernando Barboza “Barba”, em São Paulo, dia 3 de dezembro de 

2013)  

 

Mesmo quando existe uma preocupação com o momento da preparação, muitas 

vezes, os procedimentos são subestimados e reduzidos apenas a esforços para alongar e 

aquecer o corpo. Neste tipo de situação, a atenção muitas vezes é focada apenas nos aspectos 

físicos e musculares do processo, deixando-se de lado percepções importantes em relação a 

outros aspectos da relação mente-corpo. A visão de um aquecimento que seja apenas puxa-e-

estica está diretamente ligada ao entendimento de que o corpo é uma ferramenta utilizada para 

realizar tarefas. 

 

No in cio de cada aula foram realizados exerc cios de aquecimento e alongamento, a 

exemplo: pular balan ando os bra os livremente  girar a cabe a lentamente para os 

dois lados  alongar as mãos, os dedos e os bra os  espregui ar esticando o corpo o 

máximo poss vel e soltar o corpo com as mãos em dire ão ao chão e voltar na 

posi ão ereta lentamente. (RUGER, 2007, p.57) 

Essa integra ão [CORPO-MENTE] justifica a utiliza ão do corpo nos processos de 

ensino aprendizagem art stico-musical sob as mais diversas modalidades. A tomada 

de consci ncia dessa integra ão por parte do docente pode auxiliar muito o trabalho 

pedagógico, tendo em vista que ela permite utilizar o corpo no ensino de forma mais 

responsável; exige do professor o respeito ao limite corporal do aluno, à sua faixa 

etária e ao tempo individual e coletivo destinado à obten ão de melhor controle 

motor. (RUGER, 2007, p.38) 
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A preocupação com o aquecimento, quando se entende corpo e mente separados, 

foca na fragmentação do corpo e dá atenção apenas às partes do corpo que devem ser 

treinadas, aumentando a possibilidade de contusões, lesões e machucados.  

 

When we carry out body percussion according to the BAPNE method, we are 

constantly moving all the limbs and joints in our body. For this reason, we have to 

prepare the body for this type of movement which are continuous and could cause 

certain injuries. (NARANJO, 2012, v. 3, p.303) 

 

Quando considera-se a possibilidade de uma indissociável relação entre corpo e 

mente, na qual contaminações e trocas são incessantes, podem-se equalizar as atenções em 

procedimentos de aquecimento, incorporando, em uma mesma prática, focos diferentes, 

simultâneos e complementares. Como não separar corpo e mente em procedimentos de 

aquecimento e preparação? 

 

Eu não sou tão detalhado, não tenho um repertório tão grande de aquecimentos 

corporais, de articulação ou coisas gerais, mas, quando você pensa na performance 

de show, tanto pra preparar pro espetáculo ou aquecer pro ensaio, é importante esse 

aspecto do aquecimento corporal, para uma tonificação e também vocal, 

tecnicamente. Ao mesmo tempo os jogos e as dinâmicas vão tendo um resultado de 

aquecimento como uma preparação para o jogo teatral e musical, e podem trazer 

junto o aquecimento corporal. Vai dando uma ativada muscular, aeróbica e de 

atenção. E eu acho que isso é o mais legal e mais completo, quando você consegue 

fazer um jogo que integra todas as coisas. […] Eu acho que a gente [Barbatuques] 

ainda pode desenvolver melhor essa pedagogia pra isso estar tudo mais unificado, 

um jogo que é um aquecimento também. Você trabalha voz, trabalha na medida de 

que você pode aquecer. Mas o principal, seja como você fizer, é mostrar a 

preocupação com esse aspecto, ter a qualidade de corpo durante a prática, tocar leve, 

usar a gravidade. (Entrevista concedida por Fernando Barboza “Barba”, em São 

Paulo, dia 3 de dezembro de 2013) 

 

Trabalhar estas atenções e estímulos simultâneos significa pensar além da ideia 

do corpo como um instrumento, significa aproximar-se da ideia de corpo como um princípio 

de conhecimento, entendendo o organismo como um todo. 

 

O organismo pode ser um princípio de conhecimento, uma possibilidade de 

estruturação não apenas dos órgãos num corpo, mas da relação mente-corpo, corpo-

mundo etc. O todo orgânico é sempre uma estrutura nascida de uma função, pode 

ser função cognitiva, digestiva, imunológica e assim por diante. (GREINER, 2006, 

p.121) 

 



49 
 

O aquecimento, além de ser um processo dedicado à prevenção de lesões e à 

ativação de uma percepção mais ativa, precisa ser desenvolvido de forma coerente com a 

prática que o segue. Para cada técnica de percussão corporal é necessário investigar um 

aquecimento que seja coerente com as suas necessidades, tornando pertinente a seguinte 

questão: que tipo de aquecimento deve ser desenvolvido para cada técnica de percussão 

corporal? 

 

[…] pra mim, todo aquecimento serve como prevenção em qualquer prática física, 

pois entendo o aquecimento como movimentos preliminares que podem 

proporcionar a uma pessoa ter mais concentração e consciência de uma prática física 

mais intensa, e para evitar futuras lesões que podem, ao longo do tempo, pela falta 

do aquecimento, virar problemas crônicos e irreversíveis, por isso acho importante 

essa preparação inicial. 

Acho que devemos pensar de que forma esse aquecimento é proposto. Ele pode estar 

contido no próprio movimento de uma dança, ou na utilização de uma outra técnica, 

que propõe uma lógica outra que, às vezes, pode não ser muito compatível com um 

tipo de prática que você está interessado, ou que já vem desenvolvendo. Por 

exemplo: será que o aquecimento do Pilates é importante para a prática da percussão 

corporal? Pode ser que sim ou não, isso vai depender das especificidades de cada 

caso, e de cada corpo. Acredito hoje, que podemos formular um tipo de aquecimento 

desenvolvido pelo movimento de cada prática, ou seja, a percussão corporal pode 

encontrar um aquecimento específico que vem dela, mas que também pode 

contribuir pra aquecer um corpo que não está interessado em fazer percussão 

corporal […] (Entrevista concedida por  Ângelo Madureira, no dia 24 de abril de 

2014)34 

 

O cuidado e a escuta podem ser pensados apenas como atenções específicas, 

restritas aos procedimentos de aquecimento e preparação mas, quando pensados de forma 

mais abrangente, podem ser identificados como treinamentos modificadores de relações. 

 

3.3 Permeabilidade, hierarquias e trocas 

 

O grau de porosidade de qualquer processo de comunicação depende do quanto 

se investe, para que os indivíduos envolvidos se contaminem, se absorvam, se permeiem, se 

afetem, se permitam trocar e se abram para produzirem subjetividades comuns. Ao 

radicalizarem-se a delimitação e polarização das relações, determina-se, também, uma 

impossibilidade dos dois lados se comunicarem de forma porosa, pois a separação dual, 

quando aparece nas relações entre pessoas, estimula o apartamento dos universos individuais 

                                                                 
34

 Via Facebook 
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de cada um, em oposição ao compartilhamento de experiências, hierarquizando as relações e 

reduzindo o potencial dos processos de contaminação. 

Dentro da percussão corporal, podem-se identificar formas de trabalhar que 

caminham, tanto na direção de horizontalizar e tornar mais porosas as relações, quanto na 

direção de torná-las mais hierárquicas e impermeáveis. Muitas vezes, estas maneiras de 

trabalhar encontram-se, contraditoriamente, no mesmo trabalho, possuindo, em cada caso, 

níveis diferentes de presença. 

A princípio, a decisão de trabalhar com informações universais pode parecer 

democrática, pois se propõe a localizar todos os participantes dentro de um mesmo patamar, 

defendendo, muitas vezes, uma lógica de “direitos iguais”. Por m, a universaliza ão das 

técnicas ou das maneiras de trabalhar com a percussão corporal torna-se, na verdade, uma 

forma de tornar as relações mais impermeáveis, pois ignora as individualidades de cada 

sujeito e se aproxima da ideia de que somos todos tábulas rasas. 

 

A concepção lockiana de uma tábula rasa também minava os alicerces da realeza 

hereditária e da aristocracia, cujos membros não podiam arrogar-se mérito ou 

sabedoria inata se suas mentes haviam começado tão vazias quanto as de qualquer 

outra pessoa. Também se contrapunha à instituição da escravidão, já que com ela 

não se podia mais conceber uma inferioridade ou subserviência inata nos escravos. 

(PINKER, 2004, p.24) 

 

Quando se entende o corpo como uma tábula rasa, abre-se espaço para as 

generalizações que impermeabilizam as relações. PINKER (2004, p.51) chama atenção à 

noção de tábula rasa presente na percepção de ELWOOD, em relação aos processos de 

aprendizado: “Barreiras em muitas áreas de conhecimento estão sucumbindo ao novo 

otimismo segundo o qual qualquer um é capaz de aprender qualquer coisa. […]”. NARANJO 

(2012, v.1, p.22) mantém a lógica da tábula rasa, mas, em oposição a ELWOOD, que 

considerava todos capazes de aprender qualquer coisa, vai na dire ão oposta: “When  e are 

working with students between the ages of about 12 and 16, we must bear in mind that their 

concentration and attention skills, as  ell as their psychomotor abilities are not great.”
35

.  

A tábula rasa, o corpo-instrumento, o corpo-máquina e o corpo-recipiente são 

entendimentos que aparecem comumente acompanhados por uma radicalização da noção de 

universalidade, mesmo quando se referem a uma cultura específica: 

                                                                 
35

 Tradu ão: “Quando trabalhamos com estudantes em idades entre 12 e 16 anos,   preciso lembrar que suas 

respectivas habilidades de aten ão e concentra ão, assim como as psicomotoras, não são boas.” 
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In Europe, everything moves towards the head and has to pass through it. What is 

felt has to be rationalized beforehand, and therefore the rest of the body becomes 

merely an instrument that is used at the expense of an increasingly rational brain.36 

(NARANJO, v..3, 2012, p.319) 

 

Everywhere in Africa songs and rhythmic accompaniment are inseparable. The 

African sings, chants and imitates instruments  ith mouth sounds. […] Everyone is 

a composer, for participation in musical activities is spontaneous. […] The African 

uses his entire body as an instrument to provide rhythmic accompaniment for his 

dancing. […] You can use your body as a percussive instrument, too.37 

(BABATUNDE apud NARANJO, 2012, v. 2, p.198) 

 

A generalização é uma forma de entender o mundo que apaga as 

individualidades, porém, a partir da noção de porosidade nas relações, é possível cogitar 

outras formas de balancear estes dois polos. É necessário discernir dois processos: o primeiro 

é a homogeneização das singularidades, e o segundo é a percepção de características comuns 

à maioria. Para isso, propõe-se, aqui, investir na percepção de que o corpo está em constante 

transforma ão. Segundo GREINER (2006, p.108), “Este não-lugar onde nada existe de modo 

acabado, mas as possibilidades de relação se fazem presentes o tempo todo, reinventa a noção 

de universalidade, de nacionalidade e do que significa estar no mundo”. Se não podemos 

generalizar as capacidades das pessoas, isso se deve não só a diferentes experiências que cada 

um teve durante a vida, mas também a capacidades que já estavam, do ponto de vista 

genético, presentes no organismo. 

 

A tábula não pode ser rasa se diferentes genes podem torná-la mais ou menos 

inteligente, bem-falante, aventureira, tímida, feliz, conscienciosa, neurótica, 

receptiva, introvertida, risonha, espacialmente deficiente ou propensa a molhar o pão 

no café. (PINKER, 2004, p.79) 

 

A ideia de que o corpo é uma tábula rasa e que ela pode ser preenchida sugere 

que, nas relações entre professor e aluno, por exemplo, é necessário haver uma transmissão de 

                                                                 
36

 Tradu ão: “Na Europa, tudo se move em dire ão à cabe a e tem que passar por ela. O que   sentido precisa 

ser racionalizado de antemão e, consequentemente, o corpo se torna um mero instrumento usado a serviço de 

um c rebro cada vez mais racional.” 
37

 Tradu ão: “Em todos os lugares da África, can ões e acompanhamento r tmico são inseparáveis. O africano 

canta e imita instrumentos por meio dos sons da boca. Todos são compositores, para participarem nas 

atividades musicais espont neas. […] O africano usa o corpo inteiro como um instrumento, para suprir o 

acompanhamento r tmico à sua dan a. […]  oc  tamb m pode usar o seu corpo como um instrumento 

percussivo”. 
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conhecimento, do professor ao aluno. O aluno está vazio e o professor o preencherá com seus 

depósitos de informações. O corpo, neste caso, é entendido como corpo passivo, corpo-

recipiente que receberá e armazenará o que nele está sendo depositado: 

 

La capacidad de comunicación, entendimiento y trabajo en colaboración es vital 

para todo ser humano. En el ámbito educativo, de nada sirve saber mucho si no se 

sabe transmitir. Es como tener el mejor producto del mundo sin saber venderlo, sin 

darle la salida que se merece. […] El alumno debe ver al docente como una persona 

segura de lo que dice, con autoridad, con carisma y capaz de transmitir. 

(NARANJO, 2012, v.1, p.63) 38 

 

Tanto em propostas pedagógicas quanto em propostas profissionais, podem-se 

exercitar leituras diferentes dos procedimentos (exercícios, jogos, dinâmicas, treinamentos) 

utilizados. Contudo, é importante atentar-se à consciência de que toda técnica estimula não só 

uma ação específica, mas também uma visão de mundo que contamina as relações entre os 

envolvidos. Tanto os conteúdos dos procedimentos (exercícios, jogos, dinâmicas, 

treinamentos) quanto as formas de trabalhar ou dar aula, estimulam relações políticas entre as 

pessoas que, de acordo com a lógica proposta, têm um maior ou menor espaço para se 

colocarem de forma ativa. 

Muitas das relações construídas em ambientes que reafirmam as hierarquias 

dão pouco espaço às informações vindas dos níveis hierárquicos mais baixos. No caso do 

professor de uma aula ou do diretor de uma companhia, a reafirmação das hierarquias é uma 

tentativa de normatizar os perfis de quem se encontra submetido ao poder hierárquico mais 

alto. Segundo Greiner (2006, p.10 ), “A diferen a intensifica a vigil ncia, apresenta uma 

ameaça constante ao conhecimento já normatizado e aos chamados poderes disciplinados, 

bastante discutidos por Michel Foucault […]”.  

 

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de 

poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao 

corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se 

torna hábil ou cujas for as se multiplicam. […]   dócil um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. 

(FOUCAULT, 1987, p.117) 

                                                                 
38

 Tradu ão: “A capacidade de comunicação, entendimento e trabalho em colaboração é vital para todo ser 

humano. No âmbito educativo,  saber muito não serve para nada se não souber transmitir. É como ter o 

melhor produto do mundo sem saber vendê-lo, sem dar a vazão que merece. [...] O aluno deve ver o docente 

como uma pessoa segura do que diz, com autoridade, com carisma e capaz de transmitir.” 
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Mesmo quando a relação hierárquica diminui o espaço de posicionamento de 

quem está submetido a níveis mais altos, os processos de produção de informação ainda 

continuam: “[…] o corpo não pára de conhecer, de se relacionar com os ambientes e, neste 

sentido, nem quando está submetido a algo ou alguém torna-se um objeto passivo.” 

(BUTLER E FOUCAULT apud GREINER, 2006, p91). Porém, é importante ter consciência 

de que há diferenças entre ambientes de maior e menor disponibilidade para trocas. Os níveis 

de contaminação e compartilhamento dependem também da disponibilidade dos envolvidos e 

do quanto se investe neste tipo de relação. Quando se trabalha com propostas estruturadas 

sobre a ideia de disciplina, que se baseiam na radicalização da obediência, da imitação de um 

modelo e de um padrão, diminuem-se as forças políticas de quem está na posição de maior 

submissão. Segundo FOUCAULT (1987, p.143), "A disciplina 'fabrica' indivíduos; ela é a 

técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 

instrumentos de seu exerc cio”. Ele continua: ”A disciplina fabrica, assim, corpos submissos e 

exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as for as do corpo (em termos econômicos 

de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obedi ncia)” 

(FOUCAULT, 1987,  p.119). 

 

Programas de televisão, tais como o “Qual   o seu talento?” (SBT) e o “ ale 

tudo pra ganhar” (T  Record), que abrem espa o e convidam artistas da percussão corporal 

para se apresentarem, colocam os participantes em uma relação de poder, na qual os 

submetem a situações de humilhação e desrespeito. A vontade e o desejo de uma maior 

projeção na mídia faz com que as pessoas se exponham a este tipo de situação, na qual apenas 

um dos lados parece se beneficiar. 

 

[…] eu sa  do conjunto de rock e fui buscar essas filas. Eu ficava na fila do 

Chacrinha, do Bolinha, nos programas de calouro da época. E ficava aquele bando 

de gente, cada um carregando o seu sonho. […] e os calouros eram tratados assim de 

uma forma brusca quase, sem respeito quase, humilhavam a gente lá. […] entra no 

campo do bizarro e era mais para tirar sarro. (Entrevista concedida por Stenio 

Mendes, em São Paulo, dia 5 de dezembro de 2013) 

 

Quando construídas de forma mais horizontal, seja nas relações de poder entre 

professores e alunos, ou diretores e intérpretes, as relações entre os indivíduos alimentam 
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processos de contaminação e troca que vão em outra direção. Sabendo do potencial deste tipo 

de relação, o professor, o diretor ou qualquer outra pessoa que esteja conduzindo uma 

atividade de treinamento, pode fazer uso da sua posição buscando valorizar as relações e 

estimular uma postura mais ativa entre os envolvidos.  

O professor que planeja detalhadamente a sua aula e a ela se apega de forma 

inflexível, tendo como objetivo realizar metas previamente estipuladas, muitas vezes, deixa 

escapar a vitalidade do que está ocorrendo, sem atentar para as novas informações que estão 

sendo produzidas durante o decorrer da aula. Mas quando a escuta do momento presente faz 

parte da aula, todos os que estão nela envolvidos se desenvolvem no sentido de perceber os 

constantes processos de troca e produção de informação que estão ocorrendo em tempo real. 

Esta disposição não exclui, evidentemente, a importância de se planejar uma aula, apenas 

ressalta a importância da escuta entre professor e alunos, transformando-a em parte dos 

conteúdos da aula. Porque é o seu desenvolvimento que ajuda a flexibilizar as posturas e 

atitudes de todos e abre a possibilidade de que adaptações ou redirecionamentos da atividade 

inicialmente proposta possam ocorrer ao longo da aula, transformando-a em uma atividade 

também criativa. O corpo, quando deixa de ser visto como um recipiente e passa a ser 

entendido do ponto de vista da sua própria singularidade, se torna um corpo ainda mais vivo. 

Segundo Greiner (2006, p.101), “O corpo vivo   mais do que uma coisa estendida num espa o 

visual, e sim todas as relações que suscita e que em certa medida são absolutamente 

singulares”. A alta complexidade do corpo   um fator a ser levado em conta, quando 

trabalhamos com práticas corporais: “O corpo humano  , portanto, reconhecido como sistema 

complexo e é justamente esta alta taxa de complexidade, e nada além disso, que o distingue 

das outras esp cies” (GREINER, 2006, p.43).  

Granja (2010, p.124) observa as diferentes formas de percepção que podem 

coexistir em um mesmo grupo: “  curioso notar que essa predisposi ão perceptiva varia de 

pessoa para pessoa. Para alguns, o caminho da percep ão tácita […]   o melhor. […] Outros 

preferem um caminho mais racional […]”. Fernando Barba comenta a respeito do assunto, 

ressaltando aspectos que caracterizam sua própria proposta artístico-pedagógica: “[A 

percussão corporal] Traz um elemento das qualidades individuais de cada um representadas 

na forma que toca, no que pode fazer, no que não consegue, pensando nas limita ões f sicas, 

mentais, emocionais.” (Entrevista concedida por Fernando Barboza “Barba”, em São Paulo, 

dia 3 de dezembro de 2013) . 
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Not everyone learns in the same way and we can therefore not use the same teaching 

strategies with all students because they will react to them in different ways. The 

teacher should pay attention to the students and think about the diversity of the 

group. This will allow him/her to behave in the right way in the classroom and as 

such vary the strategies used in function of the circumstances. (NARANJO, 2012, 

v.1, p.29)39 

 

Os exercícios e as formas de trabalhar com percussão corporal não dizem 

respeito apenas à produção de ritmos a partir da percussão do corpo. Propostas de 

procedimentos (pedagógicos ou artísticos) que valorizam exclusivamente a repetição de 

padrões, não considerando a produção individual e a forma única que cada corpo tem de lidar 

com as informações, tendem a dualizar e hierarquizar as relações entre professor e aluno, 

diretor e intérprete etc. Quando há o aproveitamento da experiência singular de cada um, as 

relações se mostram mais porosas e adequadas à transformação dos momentos de 

aprendizagem em situações também estimuladoras dos processos de criação. Os exemplos 

abaixo demonstram uma abertura a um certo nível de contribuição que não esteja centrada 

apenas no indivíduo que propõe a atividade.  

DOWRDKY e SANSBY (2002, p.72) contam com a possibilidade de seus 

leitores produzirem as próprias informa ões, a partir do material dado pelo livro: “No  that 

Slap Happy is in your hands, you're probably doing all sorts of moves and grooves we never 

dreamed of. So write to us and let us know what you're up to. If you want to show us, send us 

a home video.”
40

 

 

Caso você, a partir do trabalho com O Passo, perceba algo que não está aqui, entre 

em contato e compartilhe conosco da mesma forma que agora tudo isto está sendo 

compartilhado com você. E Lembre-se, apesar de todas as certezas que já 

construímos, O Passo está em movimento. (CIAVATTA, 2009, p.93) 

 

Since it is my aim to be as clear and brief as possible, it is necessary to leave a 

number of possibilities open to interpretation. Also, teachers can become tied to the 

                                                                 
39

 Tradu ão: “Nem todo mundo aprende da mesma maneira e, consequentemente, não podemos usar as mesmas 

estratégias de ensino com todos os alunos porque eles reagirão de formas diferentes a elas. O professor deve 

prestar atenção nos alunos e pensar na diversidade do grupo. Isso permitirá que ele/ela se comporte de forma 

correta na sala de aula e, assim, varias as estratégias usadas em função das circunstâncias”. 
40

 Tradu ão: “Agora que o Slap Happy está nas suas mãos, você está provavelmente fazendo muitos ritmos e 

movimentos com os quais nós nunca nem sonhamos. Então, escreva para nós e nos diga o que está 

acontecendo. Se quiser nos mostrar, mande-nos um vídeo caseiro.” 
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text if description becomes too detailed, leaving little room for their own creativity. 

There is much here to be discovered on one's own.41 (WOHRLIN, 2008, p.9) 

 

There are several STOMP companies currently performing around the world: up to 

three working from the UK and two in North America. Each company has its own 

style, its own feel: this is because even though the show is very tightly 

choreographed and orchestrated, there is a lot of room for every performer’s o n 

personality to shine through. The show is as much an expression of eight individuals 

with very strong personalities as it is a vision of rhythm.42 (STOMP)43 

 

Quando se trabalha com procedimentos, exercícios e jogos que propõem o 

ambiente de estudo como um espaço aberto para colaborações, se aproxima este momento de 

uma quase criação coletiva, pois se leva em conta que o respeito pelas individualidades 

estimula a contribuição particular que cada um pode dar. A porosidade das relações se 

enriquece quando o caráter coletivo da prática aumenta. Esse traço adquire ainda maior 

importância quando se trata de uma oficina de caráter inclusivo. Segundo o Barbatuques, essa 

é uma das características que mais potencializam a prática da percussão corporal no seu 

trabalho, pois faz com que a diversidade possa se transformar em um fator fundamental para o 

enriquecimento coletivo.  

Segundo Simão (2013, p.4), “A m sica não   só para os m sicos ou para aqueles 

que t m um dom especial”. Pinker (2004, p. 7) tamb m aponta na dire ão da for a de uma 

a ão inclusiva: “[…] apesar de todas as imperfeições e idiossincrasias, um conjunto de olhos, 

ouvidos e cabe as interconectados   mais forte do que os de uma  nica pessoa”. Greiner 

(2006, p.103) complementa, ressaltando a import ncia do tr nsito entre as inst ncias: “[…] a 

cultura se constrói no trânsito entre o individual e o coletivo, entre o dentro e fora do corpo, 

operando o tempo inteiro num continuum entre emoção, razão, ação corpórea incluindo a 

aptidão para conceitua ão […].”. 

 

                                                                 
41

 Tradu ão: “ á que meu objetivo   ser o mais breve poss vel,   necessário deixar um n mero de possibilidades 

aberto a interpretação. E, ainda por cima, professores podem se tornar apegados ao texto se a descrição for 

muito detalhada, deixando pouco espaço para a própria criatividade. Aqui, há muito a ser descoberto por 

conta própria.” 
42

 Tradu ão: “Há muitas companhias do STOMP se apresentando ao redor do mundo: at  tr s trabalhando na 

Inglaterra e duas na América do Norte. Cada companhia tem o seu estilo próprio, sua pegada própria: isso 

porque, mesmo que o show seja altamente coreografado e orquestrado, há muito espaço para a personalidade 

de cada artista brilhar. O show é tanto a expressão de oito indivíduos com personalidades bastante fortes 

quanto uma visão própria de ritmo.” 
43

 http://www.stomp.co.uk/about/ 
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Os exerc cios [oficinas do Barbatuques] privilegiam amplamente momentos de 

cria ão musical e conduzem seus participantes a uma colabora ão m tua para se 

chegar a uma harmonia sonora, onde “para se fazer m sica   preciso ouvir o outro, 

ouvir a si próprio exercitando o diálogo, a coopera ão e a toler ncia. (GRANJA 

apud SILVA, 2014, p.19) 

 

A disposição para construir relações porosas, exercitando a escuta e o diálogo, 

não implica, necessariamente, na eliminação de hierarquias e no desaparecimento dos 

momentos de desenvolvimento vertical. Não significa ter que eliminar métodos, 

sistematizações, propostas de imitação, de reprodução, ou ter que trabalhar apenas com 

procedimentos de criação coletiva. Indo justamente em uma direção contrária, ela tende a 

estimular um maior e melhor aproveitamento das singularidades e das relações que, mesmo 

quando trabalhadas dentro de uma hierarquia, podem se organizar de uma forma mais 

horizontal. 

 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o 

professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam 

que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que 

professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos.  (FREIRE apud 

SIMÃO, 2013, p.66) 

 

O modo como o artista se coloca em cena contamina a qualidade de sua própria 

presença, nela transparecendo o tipo de ligação que está estabelecendo com o público. 

 

Quem é que está mais presente, aquele que está tocando ou aquele que está ouvindo? 

[…] Comigo era estranho, me vinha uma for a que eu ia expressando uma vontade 

que não era só minha, que era uma vontade da platéia, e as cordas (violão) iam 

arrebentando, eu ia gritando, ia descontrolando, no bom sentido, porque eu ia me 

entregando. Aí, eu saía refletindo sobre isso. Eles falavam que era eu. Mas era um 

campo de força estranho. Às vezes, eu dava um grito aqui, e uma pessoa da platéia 

dava um grito no mesmo instante. […] Muitas vezes, eu acho que quem está 

escutando está muito mais ativo do que quem está falando […]   o campo da 

sensibilidade […] A atividade art stica te trás esse campo de reflexão paralela.  oc  

fica tentando se harmonizar. (Entrevista concedida por Stenio Mendes, em São 

Paulo, dia 5 de dezembro de 2013) 

 

As trocas entre artista e público, quando percebidas do ponto de vista da relação 

entre corpo e ambiente, estabelecem uma construção co-evolutiva, a partir de uma co-

contaminação simultânea. Segundo GREINER (2006, p44), “O ambiente não   uma estrutura 
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imposta do exterior aos seres vivos mas, de fato, uma criação co-evolutiva com eles. O 

ambiente não   um processo autônomo, mas uma reflexão da biologia das esp cies.”, “[…] o 

homem nunca está separado do ambiente onde vive e dificilmente pode ser compreendido sem 

uma aten ão especial às rela ões que a  se organizam.”. 

 

[...] Thomas Sebeok (1991) salienta que o contexto onde tudo isso acontece é muito 

importante e o 'onde' tudo ocorre nunca é passivo. Assim, o ambiente no qual toda 

mensagem é emitida, transmitida e admite influências sob a sua interpretação, nunca 

é estático, mas uma espécie de contexto-sensitivo.” (KAT  e GREINER, 2006, 

p.129) 

 

Em contextos artísticos e cênicos, quando se aposta nas trocas simultâneas, o 

aproveitamento da riqueza dos processos de compartilhamento de experiências ganha uma 

maior proporção, tanto entre os próprios artistas que estão em cena, quanto entre artistas e 

público. Este tipo de percepção pode, inclusive, fazer com que, a partir de informações que 

surgem de forma inesperada, o trabalho entre em contato com possibilidades não planejadas 

anteriormente, inspirando-se, incorporando novas informações e, possivelmente, contribuindo 

com novas ideias para futuros processos criativos. Aqui cabe um alerta para os modos de 

verbalizar o que se passa em situações dessa natureza, pois o mais habitual é separar mental e 

físico como se o mental (ou o racional, o intelectual) acontecesse primeiro para controlar as 

ações do corpo (o físico). 

 

“O racional, o intelectual, gosta de controlar o que vai acontecer. Com a partitura, tá 

tudo certinho, perfeito, ensaiamos quinhentas vezes [...]. Tava tudo sob controle na 

minha mente, na minha memória. Chegou na hora, perdemos. Aconteceu alguma 

coisa que a gente perdeu, a memória não funcionou, deu um branco. Então, 

entramos num descontrole e, naquela situação, a plateia tava lá, começamos a 

improvisar. Naquele esforço de ouvir e encaixar com o outro, surgiu um outro som, 

uma outra estética, e ficou muito melhor do que a gente tinha ensaiado e controlado. 

Nesse tipo de descontrole, a gente teve acesso a um show inesperado, com surpresas 

muito gratificantes: participação da platéia e a sensação de que tinha sido melhor do 

que a gente tinha ensaiado antes. Então, a gente começou a fazer um híbrido com as 

coisas controladas e organizadas, mas sempre quando desse a oportunidade, entrava 

com o descontrole dessa mente racional que quer controlar tudo. [...] um provoca o 

outro, o outro vai entrando e o descontrole é bem vindo. [...] Que horror é esse? É 

um horror que a nossa cultura introjetou, não se pode dar um erro, se não é um 

dominó. É a máquina que tem que estar perfeita. Ninguém tem capacidade de 

improvisar. (Entrevista concedida por Stenio Mendes, em São Paulo, dia 5 de 

dezembro de 2013) 
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A lógica dualista transborda em cada um de nós, por conta dos hábitos muito 

arraigados que mantemos quando vamos descrever o que está acontecendo com o corpo. 

Afinal, os entendimentos que separam teoria de prática, mente de corpo, como temos visto, 

são os hegemônicos e se infiltram onde menos os esperamos. Não são poucas as vezes em que 

vamos encontrar com discursos que separam razão de emoção, atribuindo um papel de vilão 

para os aspectos lógicos e racionais presentes no trabalho artístico. O racional é quase sempre 

associado ao controle, sendo assim tratado nas metodologias de treinamento mais conhecidas. 

 

In the BAPNE method, it is vital to follow patterns, regularity and above all, logical 

sequencing. It is like following a short education ritual so that everything makes 

logical sense. For instance, it is essential to always start sessions with introduction 

activities, with names, with set phrases such as 'Good morning' or 'Hello, how are 

you' and with clear musical structures, because music is 'math in sound'. The session 

should have a three-way structure: an introduction, a development, and a conclusion, 

in such way that it is finished and the student knows exactly what he or she 

learnt.44(NARANJO, 2012, v. 1, p. 52) 

 

El contacto visual entre el docente y todo el alumnado es importantissimo para 

poder controlar los aspectos más ínfimos de la dinámica de grupo. La capacidad de 

observación debe ser muy amplia, por lo que el trabajo en círculo ayuda 

enormemente, sobre todo, a los mismos alumnos, ya que de este modo pueden 

observarse entre ellos.45 (NARANJO, 2012, v. 1, p. 23) 

 

Quando radicaliza-se a oposição entre o universo do controle (ou racional) e do 

descontrole (do emocional, do irracional), pode-se estar restringindo muito a maleabilidade do 

desenvolvimento da atividade. Segundo Grocott (2011, p.2), é importante haver espaço para 

inst ncias diferentes: ”As teachers,  e have to be prepared for a certain amount of hilarity and 

disorder before we get the genie back in the bottle and start making the sounds work in 

musical arrangements.”
46

. 

 

                                                                 
44

 Tradu ão: “No m todo BAPNE,   vital seguir padrões, regularidade e, acima de tudo, sequ ncias lógicas.   

como seguir um pequeno ritual educacional para que tudo faça sentido lógico. Por exemplo, é essencial 

sempre come ar as sessões com atividades de introdu ão, com nomes, com frases estabelecidas, como “Bom 

dia” ou “Olá, como vai voc ” e com claras estruturas musicais, porque m sica   “matemática no som”. A 

sessão deverá ter uma estrutura dividida em três: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, de 

tal forma que, quando finalizada a aula, o aluno sabe exatamente o que ele ou ela aprendeu.”. 
45

 tradu ão: “O contato visual entre o docente e os alunos   important ssimo para poder controlar os aspectos 

mais ínfimos da dinâmica em grupo. A capacidade de observação deve ser muito ampla, o que o trabalho em 

círculo ajuda enormemente, inclusive aos próprios alunos, já que podem observar-se uns aos outros.” 
46

 Tradu ão: “Como professores, nós precisamos estar preparados para uma certa quantidade de humor e 

desordem, antes de mandarmos o gênio de volta à lâmpada e começar organizar os sons dentro de arranjos 

musicais.” 
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Em uma sessão de TaKeTiNa, existem tr s camadas de ritmo simult neas (voz, mãos 

e p s), apoiadas pelo som do berimbau e do surdo, que causam um constante 

equil brio entre caos e ordem, estabiliza ão e desestabiliza ão, levando os 

participantes a repetidamente sair e entrar no ritmo. [...] O corpo realmente está 

presente apenas quando a mente também está. A mente só está quando ela não se vê 

separada, quando ela é também a presença do corpo. Só estamos dentro de nós 

quando realmente estamos fora, disponíveis, atentos aos outros. Só estamos 

realmente presentes ao outro, atentos, realmente ouvindo, quando estamos presentes 

em nós mesmos. Só fluímos em uma música quando não perdemos o silêncio, e 

assim por diante. (Entrevista concedida por Gustavo Gitti47, no dia 21 de Maio de 

2014) 48 

 

3.4 Uma experiência de mediação para formação 

 

No segundo semestre de 2013, como formador convidado, dei 8 aulas na São 

Paulo Escola de Teatro, tendo como aprendizes os estudantes-artistas da área de atuação. As 

aulas eram intituladas “Sons do corpo” e, com dura ão de 4 horas cada uma, se propunham a 

fazer com que aprendizes e formador pesquisassem as sonoridades corporais, levando em 

conta os conteúdos propostos no semestre. 

 

[…] era interessante descobrir a quantidade de sons que conseguíamos obter com 

nosso corpo e as variáveis deles […]. Um outro exerc cio que me chamava muita 

aten ão eram aqueles que causavam uma ‘ambienta ão sonora’. […] mesmo quando 

os sons se repetiam, a forma como eram encaixados mudava o coletivo, dando um 

caráter mais singular a cada experiência. O tentar colocar seu som em jogo, fazer 

com que fosse aderido pelos demais, exigia muita escuta e percepção de onde e 

quando encaixá-lo. Logicamente, muitas vezes parecia que tinha sido uma união 

perfeita, outras vezes o som inserido se mostrava muito distante dos demais, mas o 

contraste entre estes ainda se mostrava muito interessante, pois nos indicava um 

trabalho em um campo que não é uniforme e que muitas vezes é rechaçado por não 

estar dentro de um determinado padrão estético." (Entrevista concedida por Murilo 

Rocha, aprendiz, no dia 28 de Abril de 2014) 

 

Alguma coisa acontecia nas aulas com o Pedro. Se tem algo que levo comigo pra 

vida   o sil ncio em movimento. […] O caminho que a aula fazia era uma 

construção de presença e autorreconhecimento desse corpo pelo qual eu respondo e 

a relação com o outro e o espaço. Na roda de improvisação de sonoridades o silêncio 

gerava conhecimento, pra fazer barulho é preciso ouvir e saber fazer silêncio. Fazer 

o silêncio. O que é o silêncio? O meu corpo nunca silencia, mas eu encontrei uma 

pista pro que pode ser essa sabedoria de saber ouvir o silêncio. (Entrevista 

concedida por Ingrid Machado, aprendiz, no dia 8 de Maio de 2014)49 

 

                                                                 
47
 Gustavo Gitti   o primeiro professor brasileiro de TaKeTiNa. Terminou em agosto de 2012 sua formação de 3 

anos com os criadores da técnica, Reinhard Flatischler e Cornelia Jecklin, que o habilita a conduzir 

workshops intensivos pelo Brasil. 
48

 Via e-mail 
49

 Via Facebook 
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Mais do que um aquecimento Pedro conduz uma ampliação dos poros. Com um 

exercício intenso de fluxo respiratório e produção de sons, os aprendizes são 

convidados a compor essa paisagem sonora, que transita entre o caos e a 

organização, entre o "piano e o forte", descobrindo possibilidades de CO-HABITAR 

o espaço. (Entrevista concedida por Filipe Brancalião, formador, no dia 15 de Maio 

de 2014) 

 

Tanto no final da aula quanto no intervalo entre procedimentos práticos, havia 

uma conversa-exercício, na qual fazíamos uma roda e eu, como condutor da atividade, pedia 

para um dos aprendizes fazer um comentário sobre uma impressão própria que tivesse 

marcado o procedimento prático anterior. A partir daí, aleatória e sucessivamente, escolhia-se 

um próximo aprendiz para fazer um comentário que levasse em conta o comentário do 

aprendiz anterior. Ou, então, convidava-se o novo aprendiz a responder a uma pergunta que 

tomava como ponto de partida o comentário anterior.  

 

No inicio das aulas nós sempre deitávamos e silenciávamos nosso corpo. […] esta 

prática era muito importante, pois o silêncio me deixava com a escuta mais sensível 

e assim poderia aproveitar melhor as experimentações sonoras que viriam a seguir. 

Alias, acredito que “escuta” era uma palavra chave para estes encontros, pois at  

mesmo em nossas rodas de apreciação, que geralmente aconteciam ao final do 

trabalho, a forma como eram conduzidas (O formador [Pedro Consorte] dava a 

palavra para os integrantes da turma fazerem um comentário ou responder uma 

pergunta, sobre a experiência vivida, apenas uma vez para cada um), nos levava a 

um estado de atenção, pois a qualquer momento poderíamos ser convidados a expor 

algum pensamento sobre o comentário anterior, e também fazia com que a turma 

chegasse a um nível de reflexão onde sensações de todos do grupo estavam contidas, 

o que dificilmente acontece, pois geralmente existem aqueles que se expõem mais 

do que outros durante este tipo de prática. (Entrevista concedida por Murilo Rocha, 

aprendiz, no dia 28 de Abril de 2014)50 

 

Por fim, fazíamos uma roda de comentários e questões: 'Ingrid, faça um comentário 

em cima do comentário da Sofia'. Nas primeiras aulas era nesse momento que eu 

ficava em transe, pois eu percebia que não tinha escutado muita coisa, como faria 

um comentário? Treinei os meus ouvidos na aula do Pedro, eu estava inundada e 

prestes a morrer engasgada com as palavras que eu colecionava dentro de mim, até 

que fui aprendendo a deixar transbordar e escorrer uma por uma. É fascinante ser 

som. Uma experiência que é sempre lembrada até hoje em sala de ensaio na SP 

Escola de Teatro e levo comigo no corpo com muito carinho e atenção e que de 

alguma forma se faz presente desde então. (Entrevista concedida por Ingrid 

Machado, aprendiz, no dia 8 de Maio de 2014)51 

 

Simultaneamente às aulas nesta Escola de Teatro, eu desenvolvia minha 

monografia e investigava a ideia de permeabilizar relações que são, geralmente, polarizadas 

                                                                 
50

 Via Facebook 
51

 Via Facebook 
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por lógicas dualistas hierárquicas. Nos depoimentos, é possível observar a percepção dos 

participantes em relação a processos de contaminação que se propunham a estimular relações 

porosas. 

 

[…] respiro uma memória-questão das aulas de ritmo “ oc  vai errar. E o que voc  

faz?” [...] escuto como nasce a impressão-memória através da imaginação desse 

corpo-mundo, aqui-agora. Habitar o fluxo e operar a escrita da percepção. O saber 

que já se configura pela qualidade do corpo em vibração. A respiração. O que existe 

antes do som? Uma buzina. Ronronar o despropósito. “Como afetar o outro que não 

teve essa experi ncia?”. Ser afetado pela rela ão. Espa o-tempo. Ent(r)e. Encontro-

Registro. Formador-Aprendiz. Teoria-Prática. O depoimento como criação. 

(Entrevista concedida por Zé Motta, aprendiz, no dia 27 de abril de 2014) 52 

 

Roda. Conversa? Não. Uma condução delicada acerca da experiência. Pedro não 

permitia um papo solto e, ao mesmo tempo, não tinha expectativa de respostas 

prontas. Sua proposta de apreciação fazia a palavra rodar num claro exercício de 

alteridade, em que o aprendizado continuava enquanto era elaborado, pois que não 

se tratava de um conteúdo a ser apreendido, mas de um rigor e constante treino da 

habilidade de ouvir. Quem fala? Sobre o que fala? Quando fala? Eram claras 

instruções conduzidas de maneira sensível para um olhar mais amplo sobre o corpo 

e o som, o corpo-som. (Entrevista concedida por Filipe Brancalião, formador, no dia 

15 de Maio de 2014) 53 

 

3.5 Deslocar, trocar, compartilhar e viver 

 

Vale chamar a atenção para uma questão importante: o aumento do grau de 

porosidade não deve ser associado à relativização ou homogeneização das individualidades ou 

das ideias. Aprender a escutar o outro tem como proposta justamente aprender a conviver na 

diversidade.  

 

[...] como operar na diferença? Encarar as diferenças pede, ao mesmo tempo, por um 

olhar rigoroso e uma escuta disponível, ambos despidos de certezas e suposições 

pré-estabelecidas. Pois, o fato de alguém pensar ou falar diferente de nós não 

significa dizer que está contra nós; [...] Ações que visam atingir entendimentos e 

condutas consensuais empobrecem a complexidade pessoal e, consequentemente, a 

de seus decorrentes encontros. Assim sendo, toda tentativa de unificação dos 

discursos/ações reduz o campo das inteligibilidades possíveis. No entanto, não 

podemos nos esquecer de que as estratégias capitalistas, voltadas para a geração de 

condutas socialmente desejáveis, promovem o isolamento do individuo, amplificam 

a competitividade e espetacularizam as experiências individuais. Infelizmente, a 

consolidação destes predicados comportamentais tem nos incapacitado cada vez 

mais para o corpo-a-corpo necessário à cooperação. (HERCOLES, 2014 p. 17) 

                                                                 
52

 Via Facebook 
53

 Via Facebook 
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 Investir no potencial dos constantes e inevitáveis processos de troca e 

contaminação, propostos pela Teoria Corpomídia, torna-se uma estratégia que permite 

aumentar este tipo de porosidade nas relações entre as pessoas. Permeabilizá-las significa 

perfurar as membranas embrutecidas pelos hábitos dualistas e estimular uma maior 

reciprocidade de escuta, fazendo com que as polaridades vazem uma para dentro da outra, e 

que as pessoas percebam que a ação de contaminar o outro vem junto com a de ser por ele 

contaminada. A escuta, nesse caso, se torna mais do que o uso de um de nossos sentidos, o da 

audição, pois se dilata para uma forma de nos relacionarmos também conosco, além da 

descoberta de como lidar os outros e com o mundo. Tudo isso junto, transforma as nossas 

práticas. 

 

O ato de cooperar sem adormecer ou debelar as diferenças inevitavelmente acarreta 

conflitos e, sem dúvida, sua gestão requer uma boa e generosa dose de noções de 

alteridade; tornando-se imperioso olhar para o outro como outro e não como 

extensão ou espelhamento de nós mesmos ou de nossos desejos isolados. [...] Cabe 

lembrar que a possibilidade da cooperação está condicionada ao modo como 

percebemos este outro, assim, se faz necessário reconhecer que a ação de perceber é 

sempre incompleta e falível, isto devido às propriedades operacionais deste processo 

cognitivo, que compreende acertos e erros em seus processamentos. [...] A distinção 

encontra-se em baixa e ser atencioso em relação ao discurso do outro, manter-se 

sereno diante dos conflitos, reconhecer as semelhanças, detectar as possíveis zonas 

de convergência, aceitar e gerir as diferenças tornaram-se condutas raras em nossas 

práticas diárias, sobretudo, por nem sempre serem favorecidas pela sociedade 

moderna. Por esta razão, qualquer iniciativa que retome estes valores se constituirá 

como uma ação eminentemente política, mesmo que, micropolítica. (HERCOLES, 

2014 p. 17) 

 

Além de exigir como pressuposto a disponibilidade de ter que lidar com a 

alteridade, a porosidade também precisa ser exercitada de forma que preserve a integridade do 

sujeito. Ela deve ser entendida como uma proposta para o enriquecimento das relações e não 

como uma exposição ingênua à vulnerabilidade. A permeabilização e a impermeabilização 

também não devem ser polarizadas, e sim balanceadas, aproximadas. Este parece se mostrar 

como um caminho que responde às inquietações aqui apresentadas, porém, também é 

importante abrir espaço a outras proposições, diferentes desta. O fundamental é identificar e 

permitir que as formas distintas de trabalhar com percussão corporal já existentes sejam 

capazes de produzir leituras sobre o que realizam e, a partir delas, se encaminhem para fazer 

com que as práticas se tornem experiências mais enriquecedoras.  
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As experiências se potencializam quando estimulam o crescimento, quando 

acontecem com prazer, gosto, quando vitalizam a vontade de viver. Quando irrigam o gosto 

por estar junto, por construir junto, o gosto pela diversidade. Acreditar nisso é condição para 

conseguir transformar as relações impermeáveis e hierárquicas em relações um pouco mais 

horizontais e porosas, sempre que for pertinente para abrir espaços e criar mais vida em 

nossas vidas. 

 

[…] que a vida possa ser produzida por outras lógicas em um: “misto de intelig ncia 

coletiva, de afeta ão rec proca, de produ ão de la os, de capacidade de inven ão de 

novos desejos e novas cren as, de novas associa ões e novas formas de coopera ão” 

(Lazzarato apud SILVA, 2014, p. 34) 
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