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Resumo 

 

A presente pesquisa visou conhecer as histórias de vida dos músicos educadores Fernando 

Barba e Stenio Mendes, suas ideias e contribuições para o cenário artístico e educacional 

brasileiro relacionadas às Práticas da Música Corporal. A investigação baseou-se na 

metodologia de História Oral de Vida, por meio de entrevistas com os referidos músicos 

educadores, cujas análises fundamentaram-se nos conceitos da Construção da Identidade 

Profissional segundo os pensamentos de Selma Garrido Pimenta e Antônio Nóvoa, com o 

intuito de compreender os princípios e referências que nortearam a elaboração das práticas 

educacionais da Música Corporal propostas por Barba e Stenio. O estudo também buscou 

dados a respeito da compreensão e disseminação dessas práticas dentro do cenário da 

educação musical brasileira que constantemente sofre transformações por conta das inúmeras 

mudanças nas políticas educacionais do país e dos desafios apresentados pela sociedade 

contemporânea. Para tanto, analisou-se os relatos de doze educadores musicais que tiveram 

contato direto com as práticas mencionadas e que as aplicam em seus ofícios, assim como 

publicações acadêmicas relacionadas ao tema, para esclarecer o alcance da disseminação 

dessas práticas no país e a consciência de suas utilizações. A fundamentação teórica do 

presente estudo, sustentou-se nas propostas de reforma do ensino, pautadas no senso 

comunitário e humanista, com ideias de superação da fragmentação dos saberes concebidas 

por Edgar Morin e Paulo Freire, e no conceito de comunidades de aprendizes e de aprendizados 

expostos por José Pacheco e Murray Schafer. 

 

Palavras chave: Música Corporal, Percussão Corporal, Educação Musical, Comunidade de 

Aprendizes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The present research seeked to know the life stories of the musicians educators Fernando 

Barba and Stenio Mendes, their ideas and contributions to the Brazilian artistic and educational 

scenario related to the Practices of Corporal Music. The research was based on the Oral History 

of Life methodology, through interviews with these educators, whose analyzis were based on 

the concepts of the Construction of Professional Identity according to the thoughts of Selma 

Garrido Pimenta and Antônio Nóvoa, with the purpose of figure out  the principles and 

references that oriented  the elaboration of the educational practices of Corporal Music 

proposed by Barba and Stenio. The study also searched data about the understanding and 

dissemination of these practices within the scenario of Brazilian music education that 

constantly undergoes transformations due to the several changes in the educational policies of 

the country and the challenges presented by contemporary society. For this purpose,  we 

analyzed the reports of twelve musical educators who had direct contact with the practices 

mentioned and applied them in their occupations, as well as academic publications related to 

the subject, to clarify the scope of the dissemination of these practices in the country and the 

awareness of their uses. The theoretical foundation of this study was supported on the 

proposals of the educational reform, guided on the communal and humanist sense, with ideas 

of overcoming the fragmentation of the knowledge conceived by Edgar Morin and Paulo Freire, 

and the concept of communities of apprentices and learning exposed by José Pacheco and 

Murray Schafer. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Muitos motivos fomentaram o interesse em me aprofundar nas questões da Música 

Corporal e sua presença na Educação Musical Brasileira. O primeiro deles e, talvez, o mais forte, 

é a minha vivência com e através da música. Muito do que sou, e muito do que faço, está 

diretamente ligado ao aprendizado musical, pela forma como acontece, e às descobertas ao 

longo da carreira como educadora, que contribuíram para a construção da minha identidade, 

não só pessoal como profissional. Foi me observando, aos meus processos de aprendizado, 

muitas vezes transferidos ao meu modo de ensinar, e à sociedade que, hoje, se apresenta, que 

entendi o quanto é importante, no ensino das artes, proporcionar vivências que estimulem não 

só a apreensão de conteúdos, mas também experiências sensórias, afetivas e colaborativas que 

situem os educandos em seus ambientes e no mundo. 

Venho de uma família muito musical, avó pianista, mãe e tias que tocavam e cantavam 

nos almoços de domingo e festas familiares. Meu pai, que também vem de uma família 

apreciadora da música, apresentou-me boas referências. Cresci escutando variados estilos, 

desde música erudita, orquestral, modinhas, sertanejo de raiz, bossa-nova, choro, jazz e, mais 

tarde, influenciada pelo rock progressivo, acabei me encantando pelas sonoridades 

contemporâneas. 

Esse contato afetivo com a música na infância levou-me a querer estudar e a fazer 

música. Comecei a estudar piano com a irmã mais nova de meu pai. Nesta época, eu tinha um 

pouco menos de oito anos, mas logo entendi que meu instrumento não era o piano, pois o som 

que eu queria era o do violão. Passei, então, a estudar música em conservatórios e escolas 

livres, tive acesso às técnicas eruditas e populares do violão. Paralelamente, me reunia com 

amigos para tocar, cantar e trocar repertório. Era, praticamente, todo final de semana. O que 

importava era estar perto da informação e dos músicos. Assim foi a minha adolescência inteira. 

Sempre gostei de cantar, mas nunca havia feito um curso de canto. Foi quando, com a 

fundação da Universidade Livre de Música Tom Jobim (ULM), tive a oportunidade de 

experienciar minhas primeiras aulas de canto, com a Professora Thelma Chan. Fiz parte do coral 

do Maestro Walter Lourenção, com quem aprendi muito. Tive aulas de canto lírico com 
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Mariucha Lourenção e, também, fiz parte de outros corais da ULM, com os maestros Roberto 

Bomilcar e Luiz Marchetti.  

Foi uma descoberta a percepção de que a reprodução da voz necessitava de um 

equilíbrio corporal. Começou aí o meu entendimento dos danos causados pela escola 

tradicional, em que a mente é separada do corpo e os esforços do ensino, voltados para o 

desenvolvimento intelectual. Nesse contexto, concebia-se que o corpo apenas poderia ser 

trabalhado nas aulas de Educação Física. Que paradoxo!  

Minhas experiências com a educação musical começaram cedo; quando tinha cerca de 

17 anos, comecei a dar aulas particulares de violão. Inicialmente, meu objetivo era pagar meus 

estudos musicais, pois tinha certeza que era esse o caminho que eu queria seguir. Comecei 

com aulas particulares de violão em casa, mas, logo depois, passei a dar aulas em escolas livres 

de Música, inclusive para crianças, o que me levou a buscar evoluir nos estudos para poder 

atendê-los, por meio de oficinas, cursos intensivos e, mais tarde, curso superior, quando obtive 

o grau de Licenciada Plena em Música.  

Conheci as práticas da Música Corporal em 1996, por meio das aulas do Professor 

Fernando Barboza (Barba), na AUÊ Musical, escola livre de música que pertencia a ele e a seus 

sócios, André Hosoi e Marcos Azambuja (Buja). Lá lecionei por onze anos nos cursos de 

musicalização Infantil, canto, violão e percussão corporal; organizei e ministrei oficinas e, nos 

últimos dois anos que trabalhei na escola, coordenei as atividades pedagógicas. A AUÊ foi para 

mim uma escola, um laboratório, um local transformador do meu modo tradicional de ouvir e 

perceber a música.  

A convite do próprio Barba, fui fazer uma aula experimental de Percussão Corporal – na 

época, o curso se chamava Rítmica Corporal –  e me encantei com a possibilidade do meu corpo 

poder ser um instrumento musical, por várias razões: eu poderia estudar a qualquer hora e em 

qualquer lugar e, por estar no corpo, o entendimento das questões musicais acontecia de 

forma completa, envolvendo os vários sentidos: pela visão, na imitação e compreensão dos 

movimentos corporais; pela audição, na conscientização da organização sonora e pelo tato, na 

percepção da vibração dos sons. Essa experiência vívida, sentida, assimilada e interiorizada era 

facilmente transportada para outros instrumentos, e me fez repensar minha própria docência. 
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Nas aulas ministradas por Barba, os exercícios propostos eram lúdicos e, em sua 

maioria, aplicáveis para todas as idades, mesmo que de formas diferenciadas; eles traduziam 

os conceitos teóricos na prática do corpo, facilitando a compreensão e o desenvolvimento da 

musicalidade. Eram muitas as variáveis de timbres corporais, o que, também, tornava possível 

a interação das sonoridades do corpo com outros instrumentos, como um set de percussão. 

Nós, professores e alunos da AUÊ, frequentemente fazíamos essas interações em outros 

espaços, como a sala do café ou a recepção. 

Os conteúdos, transmitidos mediante atividades lúdicas, tornavam todo o processo 

muito interessante e rico. O fato de as aulas serem em grupo, com pessoas de diferentes áreas 

e profissões,  propiciava um trabalho específico para aquele coletivo e envolvia o aprendizado 

do respeito ao limite do outro, da descoberta de outras formas de apreciação musical, da 

mistura de estilos e ideologias e da criação de uma música própria daquele grupo, com 

participantes de interesses diversos, com metas de vidas diferentes, mas que, em algum 

momento, se conectavam e criavam suas próprias sonoridades. Havia, portanto, um 

desenvolvimento da escuta por meio do respeito ao som estranho e ao som alheio; 

aprendíamos a escutar de forma não direcionada, mas, sim, pelo deleite do som.  

Deste curso inicial, surgiu o grupo Barbatuques, com pessoas que acompanhavam 

Fernando Barba desde sua época de faculdade e que, com o tempo, desejaram construir um 

repertório musical a partir das sonoridades corporais.  

Na ocasião, eu já assumia algumas aulas em escolas de educação infantil e iniciava uma 

incursão em projetos socioculturais. Verifiquei que a Música Corporal, à época chamada de 

Percussão Corporal, oferecia soluções para os problemas que encontrava em meus locais de 

trabalho, como, por exemplo, a falta de verba para compra de instrumentos musicais e um 

repertório de atividades lúdicas que pudesse despertar o interesse dos alunos, além de 

desenvolver as competências exigidas para a execução musical em grupo – que, até então, em 

meus estudos tradicionais, só conhecia por intermédio de métodos e exercícios teóricos.  

Iniciei, então, a pesquisa a respeito das práticas da Música Corporal aplicada à educação 

musical, levando-as para o contexto do ensino musical básico, adequando-as aos objetivos de 

cada espaço educacional e observando suas contribuições e facilitações para o 

desenvolvimento do aprendizado musical.  
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A presente Dissertação, refere-se aos estudos das sonoridades corporais (Percussão 

Corporal) realizados por Fernando Barba – músico, educador, compositor e líder do grupo –  e 

às explorações a respeito da Música Espontânea, desenvolvidas por Stenio Mendes – craviolista, 

pesquisador de sonoridades a partir da fonética e de efeitos vocais, criador da Orquestra 

Orgânica Performática da antiga Universidade Livre de Música (ULM), hoje Escola de Música do 

Estado de São Paulo (EMESP), e co-criador das práticas musicais e educacionais utilizadas pelo 

Barbatuques.  

Simão (2013, p.20), integrante do grupo, afirma que foi a fusão do trabalho de Stenio 

(Música Espontânea) “com seus sons mais abertos e orgânicos, sua busca por novos timbres e 

seus jogos musicais”, e de Barba (Percussão Corporal), com “suas atividades rítmicas e 

combinatórias dos sons e outros jogos musicais”, que potencializou e transformou a proposta 

do Barbatuques e “promoveu uma nova configuração para o trabalho de ambos”.  

Frequentei os cursos de Fernando Barba por cinco anos e, posteriormente, ingressei no 

grupo de estudos que se reunia às terças-feiras, no qual praticávamos improvisos, criações 

coletivas e estudos técnicos para melhoria da performance até “fritar o cérebro”, daí o nome 

“Fritos de Terça”, grupo que mais tarde se desenvolveria de maneira autônoma, dando início 

ao movimento Fritura Livre, coordenado por Pedro Consorte, Ronaldo Crispim e Zuza 

Gonçalves. 

 Conhecer Fernando Barba e Stenio Mendes e seu trabalho, sentir o entusiasmo que 

suas propostas provocam em seus alunos e nos músicos que os acompanham e perceber sua 

importância em ambientes educacionais fizeram-me querer investigar seu desenvolvimento na 

Educação Musical. Dessa vontade, surgiram algumas questões:  

− O que fez a Música Corporal, segundo a proposta de Barba e Stenio, ampliar seu cenário a 

ponto de se tornar uma referência não só performática, mas também educacional? 

−  Essas propostas têm alguma relação direta com outras, trazidas por educadores musicais 

que desenvolveram os chamados “métodos ativos” em Música?  

− Se a resposta for afirmativa, quais educadores tornaram-se suas referências e como isso se 

deu?  
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− Como a Música Corporal tem sido abordada pelos educadores musicais em suas aulas e, 

principalmente, quais são as suas reais contribuições para o processo de ensino e 

aprendizado da música e desenvolvimento do educando, na visão desses educadores?  

− As Práticas da Música Corporal podem ser uma ferramenta auxiliadora no ensino 

humanizado? 

 

 As questões expostas serviram de suporte aos objetivos traçados na presente pesquisa. 

Como o trabalho dos dois educadores pesquisados é contemporâneo e ainda ativo no cenário 

musical e educacional, considerou-se importante saber o que eles pensam da música, das suas 

próprias maneiras de ensinar e interpretar e de como se inserem no panorama da música atual, 

marcando, inclusive as influências recebidas em seu percurso de vida. Então, o objetivo maior 

é, sem dúvida, conhecer as histórias de vida dos dois músicos, suas ideias e suas contribuições 

ao cenário artístico e educacional brasileiro.  

Outro ponto digno de nota é que, de alguns anos para cá, é possível verificar-se uma 

crescente abordagem do tema tratado nesta pesquisa em textos acadêmicos e em 

comunicações e palestras realizadas durante congressos de educação musical. Uma simples 

busca na Internet revela um número cada vez maior de vídeos de atividades musicais realizadas 

em sala de aula e de apresentações escolares, baseados na proposta em questão, publicados 

em redes sociais como Facebook, Youtube, além de matérias em revistas on-line, como a 

DIGITAIS, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCAMP), em que, em um dos 

artigos publicados, afirma-se que os professores vêm procurando novos meios de ensinar 

mirando não só o desenvolvimento musical, mas, também, o intelectual e o social. Os autores 

relatam que 

A percussão corporal, além de suprir essas necessidades, dá aos alunos a oportunidade 
de autoconhecimento do corpo e aguça a criatividade. Por conta disso, esta forma de 
música vem se tornando um método muito utilizado nas escolas.1 (MOREIRA Jr. & 
TORRES, 2015)  

 

                                                             

1 Disponível em https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/04/30/percussao-corporal-cresce-como-arte-e-ganha-espaco-nas-escolas/ 

- acessado em 18/01/2018 

https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/04/30/percussao-corporal-cresce-como-arte-e-ganha-espaco-nas-escolas/
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Diante disso, surge como novo objetivo o impulso de conhecer o que educadores 

musicais de diversas formações sabem a respeito da Música Corporal e da Música Espontânea, e 

de como isso se reflete em seu trabalho.  

Tem-se a expectativa de que, uma vez esclarecidos esses pontos, as práticas da Música 

Corporal possam ser compreendidas não só como uma linguagem instrumental performática, 

mas como um recurso auxiliar em várias questões que permeiam a  música e a educação, não 

só no âmbito da performance ou do desenvolvimento das competências do fazer musical – no 

qual é muito eficaz – mas também das questões sociais contemporâneas que se revelam 

urgentes na perspectiva da educação humanizada. Espera-se que ela ganhe mais visibilidade e 

atinja mais densamente, não apenas os educadores musicais, mas, também, professores em 

escolas de educação infantil, fundamental e ensino médio, além de escolas especializadas em 

música e projetos sociais. Deseja-se que ela incentive novas pesquisas a respeito do tema e dos 

assuntos que engloba, como os desenvolvimentos e as ressignificações da profissão do 

educador musical e sua relevância na participação das transformações e melhorias das 

sociedades contemporâneas. 

 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Considerando os questionamentos formulados e os objetivos traçados, nesta pesquisa, 

buscou-se: entrevistar Fernando Barba e Stenio Mendes, fundadores dessa proposta que une 

corpo e música; verificar a presença da temática na produção científica brasileira; tomar 

consciência da influência da Música Corporal na educação musical brasileira. Para isso, fez-se 

uso de relatos e histórias de vida dos mais significativos atores neste processo, de modo que 

as informações colhidas ajudassem a elucidar a construção das práticas da Música Corporal no 

Brasil. 

As questões levantadas neste estudo requereram uma abordagem qualitativa que, 

segundo DESLAURIERS (1991), tem por objetivo a produção de novas informações, 

aprofundadas e ilustrativas, preocupando-se com os “aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” 
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(TOLFO e CÓRDOVA, 2009, p.32). Portanto, conduziu-se essa investigação fundamentando-se 

na construção da identidade profissional de seus precursores (Fernando Barba e Stenio 

Mendes) e de  doze educadores musicais que atuam com essas práticas, por meio das suas 

histórias orais de vida e relatos (auto)biográficos, pois, tratando-se de uma pesquisa qualitativa 

que retrata uma forma contemporânea de ensino musical com pouca literatura a respeito, a 

experiência pessoal dos envolvidos nos pareceu a melhor fonte para a investigação.  

 Segundo Meihy & Holanda (2017, p.9), a metodologia de História Oral de Vida “se 

apresenta como solução moderna disposta a influir no comportamento da cultura e na 

compreensão de comportamentos e sensibilidade humana”. Os autores explicam que a História 

Oral de Vida é uma “prática de apreensão de narrativas” por meio de gravações eletrônicas, 

que devem passar por um processo sistematizado de entrevistas, vertidas para o escrito 

(transcrição) e que produzam registros que possam ser analisados “a fim de favorecer estudos 

de identidade e memória coletivas". 

 É a memória coletiva que faz a História Oral ter suporte verídico, pois ela é  

o resultado de experiências que vinculam umas pessoas às outras, segundo 
pressupostos articuladores de construção de identidades decorrentes de suas 
memórias expressadas em termos comunitários. [...] as experiências de cada um são 
autênticas e se relacionam às demais por meio da construção de uma identidade 
comum. (MEIHY e HOLANDA, 2017, p. 27- 28) 

 
 Percebe-se que a metodologia adotada necessita de “personagens vivos”, colocados em 

situação de diálogo para compor a memória coletiva, portanto, além dos músicos Fernando 

Barba e Stenio Mendes, aos quais chamou-se de precursores nessa pesquisa, entrevistou-se 

também o músico André Hosoi - amigo, parceiro profissional de Fernando Barba desde a 

adolescência, integrante fundador e um dos coordenadores do grupo Barbatuques. 

 Em uma segunda etapa, foram procurados educadores musicais que, em algum 

momento de suas carreiras, tiveram contato com as práticas elaboradas por Barba e Stenio e 

que, de forma variada, as aplicam em seus trabalhos. Na impossibilidade de realizar entrevistas 

gravadas com esse grupo, por inviabilidade de encontro pessoal em virtude de tempo ou 

distância, optou-se por outra técnica de entrevista, o relato (auto)biográfico. Para tanto, foram 

enviadas aos educadores que se dispuseram a colaborar com esse estudo, instruções em forma 

de questionário que norteassem seus relatos sem, porém, limitá-los ao universo das perguntas. 
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 Seguindo os pensamentos de Franco Ferrarotti – sociólogo da década de 1980, Belmira 

Bueno (2002, p. 17) nos diz que “o método biográfico se apresenta como opção e alternativa 

para fazer a mediação entre as ações e a estrutura, ou seja, entre a história individual e a 

história social”. 

 Ferrarotti (1988, apud. BUENO, 2002) alerta para o fato de a biografia ser subjetiva em 

vários níveis: o pesquisador a lê com a realidade do ponto de vista de um sujeito historicamente 

situado; os materiais (auto)biográficos estão sujeitos a deformações, pois, quando escritos, são 

de “um sujeito-objeto que se observa e se reencontra”; quando orais, surgem da interação 

entre o observador e o observado. Mas, justamente por estar atrelado à subjetividade, o 

método (auto)biográfico nos permite diálogos com outras disciplinas (Jacques Le Goff, 1990, 

apud. BUENO, 2002), pois, ainda segundo Ferrarotti,  

[...] todas práxis humana é reveladora das apropriações que os indivíduos fazem 
dessas relações e das próprias estruturas sociais, “interiorizando-as e voltando a 
traduzi-las em estruturas psicológicas, por meio da sua atividade desestruturante-
reestruturante” (FERRAROTTI 1988, p. 26 apud BUENO, 2002, p.19).  

 
 Paralelamente ao processo de entrevistas e transcrições, pensando em entender o real 

interesse dos educadores musicais brasileiros contemporâneos pelas práticas da Música 

Corporal (Percussão Corporal e Música Espontânea), foi realizado um levantamento de 

publicações e textos acadêmicos com a finalidade de observar a pertinência do tema inserido 

na docência e nas instituições formadoras; também foram selecionados os trabalhos mais 

relevantes ao tema, que oferecessem conteúdos referentes às formas de abordagem da Música 

Corporal na Educação Musical brasileira contemporânea e uma possível dialética com as 

entrevistas realizadas, tanto com Barba e Stenio, quanto com os relatos autobiográficos dos 

educadores musicais. 

 Os critérios de apreciação dos dados levantados basearam-se no método de análise de 

conteúdo segundo Laurence Bardin (1977), que o conceitua como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações cujo objetivo é a busca do(s) sentido(s) de um documento, 

empregando procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, na qual a 

categorização, a descrição e a interpretação são fundamentais. Em outras palavras, o método 

de análise de conteúdo oscila entre o rigor quantitativo e a fecundidade das questões 

levantadas pela subjetividade. 
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 Segundo Moraes (1999, p.7), 

esta metodologia de análise de dados está atingindo novas e mais desafiadoras 
possibilidades na medida em que se integra cada vez mais na exploração qualitativa 
de mensagens e informações. Neste sentido, ainda que eventualmente não com a 
denominação de análise de conteúdo, se insinua em trabalhos de natureza dialética, 
fenomenológica e etnográfica, além de outras. 

 
 Portanto, com a valorização das abordagens qualitativas que aplicam a indução e a 

intuição como estratégias para a compreensão mais aprofundada da proposta investigativa, o 

método de análise de conteúdo ofereceu informações complementares para uma análise 

crítica e aprofundada a respeito da Música Corporal na Educação Musical Brasileira. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 As entrevistas com os precursores, Fernando Barba e Stenio Mendes, tiveram questões 

diretamente relacionadas às suas trajetórias profissionais, desde os seus primeiros contatos 

com a música até a atual situação de suas carreiras. A formulação das perguntas apoiou-se no 

conceito de que a construção da identidade profissional é um caminho a ser percorrido, no qual 

os saberes e fazeres docentes são transformados na prática, num processo continuo. Esse 

conceito se fundamenta nas ideias dos pensadores Antônio Nóvoa (1992) – historiador da 

educação, Portugal – e Selma Garrido Pimenta (1997; 1999; 2012) – pedagoga, formadora de 

professores da Universidade de São Paulo - USP. 

 Para Nóvoa, a identidade é  

um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de 
estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processos identitários, 
realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se 
diz professor.” (NÓVOA,1992, p. 16; grifo nosso). 

 
 Pimenta defende a identidade profissional do professor como algo mutável, que não 

pode ser adquirida e é fruto de um processo de construção do sujeito historicamente situado, 

ou seja, “emerge em dado contexto e momento histórico, como resposta a necessidades que 

estão postas à sociedade” (PIMENTA, 1997,p.2).  
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 Diante desse fato, observa-se que a profissão do educador musical no Brasil vem, ao 

longo dos anos, passando por uma série de transformações, exigindo uma leitura crítica da 

profissão perante as realidades sociais que se apresentam, para que se encontrem referências 

apropriadas para sua ressignificação. Portanto, integraram-se a esse mosaico dialético alguns 

pensadores do século XX, como o pedagogo Paulo Freire e o filósofo social Edgar Morin que 

propõem a reconexão dos saberes e do binômio corpo-mente, denunciado por Foucault, e pelo 

pedagogo José Pacheco e o músico educador Murray Schafer com a ideia de comunidades de 

aprendizes e de aprendizado. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 No primeiro capítulo são feitas reflexões quanto aos vários conceitos encontrados da 

Música Corporal, assim como as referências dos usos do corpo na educação musical; faz-se, 

também, considerações relativas aos processos de transformações desses usos até chegar-se 

a um conceito contemporâneo de Música Corporal e às variantes nele contidas. Em seguida, 

descreve-se a construção da Música Corporal segundo as pesquisas e práticas profissionais de 

Fernando Barba e Stenio Mendes. O texto é amparado pelas análises das entrevistas 

concedidas à pesquisadora, fundamentadas pelas reflexões de autores como Antônio Nóvoa, 

Selma Pimenta e outros investigadores dos processos de Construção da Identidade Profissional.    

 O segundo capítulo traz um breve histórico da Educação Musical no Brasil até o 

momento em que a Música Corporal se insere no cenário educacional, por intermédio das 

“Oficinas de Música”, uma modalidade de ensino que surgiu simultaneamente em vários 

países, com o intuito de aproximar as pessoas do fazer e da apreciação musical. Segue-se com 

um relato reflexivo a respeito da construção profissional de Fernando Barba e Stenio Mendes, 

a partir dos dados colhidos nas entrevistas, postos em diálogo com os pensamentos de Paulo 

Freire a respeito dos saberes necessários à Prática Educativa, tal como explicitados em seu livro 

“Pedagogia da Autonomia” (2002) e os desdobramentos resultantes de suas ações. 

 No capítulo 3, traça-se um paralelo entre as ideias desse autor e as do educador José 

Pacheco (Aprender em comunidade, 2014) e seu conceito de comunidades de aprendizado, 

que, aliás, apresenta significativa semelhança com o conceito de “comunidade de aprendizes”, 
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do compositor e educador musical Murray Schafer. Esses conceitos podem ser reconhecidos 

nos grupos formados por Barba e Stenio durante suas respectivas trajetórias profissionais, que 

geraram multiplicadores das práticas da Música Corporal.  

 A segunda parte do capítulo tece uma discussão a respeito da música e da educação 

baseando-se nas quatro questões levantadas por Schafer em seu livro “O ouvido Pensante” 

(2011): por que ensinar música? O que deve ser ensinado? Como deve ser ensinado? Quem 

deve ensinar?” 

 No último capítulo, faz-se uma análise de textos acadêmicos referentes à Música 

Corporal, publicados em Anais e Revistas científicas, com a intenção de compreender a 

relevância do tema para a educação musical e alcance dessa proposta educacional que une 

música e corpo no território nacional, assim como das questões qualitativas que levam os 

profissionais a recorrerem a elas em seus ofícios. 

 As considerações finais apresentam um paralelo entre a construção das práticas da 

Música Corporal e suas influências, a construção da identidade profissional de seus precursores 

e as transformações da profissão do educador musical no Brasil, assim como as demandas da 

sociedade contemporânea referentes à reconexão corpo-mente, indivíduo-sociedade. 
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Capítulo 1 – A MÚSICA CORPORAL NA EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEMPORÂNEA: 

CONCEITOS, REFERÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES 

  

 

 Ao pesquisarmos a respeito da Música Corporal ou Body Music2 encontramos, também, 

o termo Percussão Corporal ou Body Drumming para designar a capacidade de se extrair sons 

do corpo e organizá-los em estruturas musicais ou, simplesmente, em acompanhamento 

rítmico. No entanto, o que se vê aqui são dois termos diferentes, atribuídos a ações distintas, 

mas que fazem parte de um processo de construção de um conceito de música que envolve o 

corpo.  

 Consorte (2014, p.24) diz que “se o ato de bater palmas puder ser considerado uma 

prática de percussão corporal, seremos capazes de identificá-lo nas mais diversas situações”. É 

comum, por exemplo, verificar em manifestações populares e folclóricas de diversas culturas, 

palmas, batidas de pés e outros sons corporais que, naturalmente, surgem como um impulso 

para acompanhamento ou mesmo como uma marcação rítmica, conectando as pessoas em 

torno da brincadeira de rua e de danças e folguedos tradicionais. Nesse sentido, Bulut relata 

que  

Body Music é um fenômeno fundamental que liga música e sociedade. Além disso, é 
um caminho para nos afastarmos de algumas ideias, que causam distinção entre 
indivíduo e música. A música corporal é um caminho para escapar da patologia que 
separa música e sociedade. Esta questão é de grande importância para aumentarmos 
a consciência de que (1) música é um aspecto “sociocultural” comum dominante em 
nossas vidas, (2) todos nós temos e usamos um instrumento comum: o corpo, mas 
muitos de nós perderam “o Jogo”, as brincadeiras da infância (BULUT, 2010, p.1 – 
tradução de Ricardo Amorim) 
 

Assim como Bulut, outros pesquisadores também tomam o corpo como um 

instrumento musical, como explica Feder (2011, p. 10-11): “no que concerne ao aspecto 

técnico da percussão corporal basicamente se tem a combinação entre variações de palmas 

com diferentes sonoridades, estalos de dedo e sons com a boca, que combinados entre si numa 

sequência formam determinados ritmos”. Estendendo um pouco mais esse conceito de corpo 

                                                             

2 A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com praticantes e educadores musicais, além de textos acadêmicos, publicações em 

revistas acadêmicas, Anais de Congressos e encontros científicos de Educação Musical. 
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como um instrumento, Amanda Goes, em seu artigo Corpo Percussivo e Som em Movimento: a 

prática da música corporal, afirma que  

O conceito de música corporal pode partir do entendimento de um corpo que produz 
teor musical através dele mesmo, considerando a percussão corporal ou mesmo a 
utilização da voz, ou seja, toda música que possa ser produzida diretamente no corpo 
e pelo corpo, excluindo a necessidade de outros objetos/ferramentas.  (GOES, 2015, 
p. 92) 

 

Não obstante, considerar o corpo como um instrumento é entrar no campo da 

complexidade das relações ambíguas, uma vez que o instrumento é o indivíduo. Pedro Consorte 

alerta para esse fato quando diz que 

[...] 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 o corpo) que tem uma coisa, diferente dela, 
que se chama corpo. Essa pessoa ‘domina’ seu instrumento (ou seja, o seu corpo). 
(CONSORTE, 2014, p. 14) 

 

 É perceptível que os termos e as formas de utilização da Música Corporal dependem 

dos contextos nos quais ela é inserida, e que sua conceituação assume discursos distintos 

conforme as finalidades para as quais são utilizadas.  

 Na Educação Musical ocidental é possível observar um processo construtivo da Música 

Corporal que passa pela compreensão da percepção sonora através do corpo à concepção de 

composição musical para ser tocada no corpo, entendendo que, na contemporaneidade, “não 

se trata de incluir o corpo na educação. O corpo já está incluído na educação. Pensar o lugar 

do corpo na educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos como seres corporais.” 

(Nóbrega 2005 p.612, apud. GOES, 2015, p. 28) 

 Tal processo está intrinsecamente atrelado às condições sociais e históricas das 

civilizações ocidentais, uma vez que, em tempos remotos, os saberes intelectuais foram 

separados dos saberes corporais para atender aos dogmas religiosos e à formação de uma 

sociedade controladora, conforme retrata Foucault (1987) na obra “Vigiar e Punir: nascimento 

da prisão”. 

 Após séculos sendo “educados” para pensar e agir de forma fragmentada, fracionamos, 

também, o que verdadeiramente somos, corpo e mente integrados. A percepção deste fato, 

relatado como binômio corpo-mente  por RÜGER (2007, p. 31), suscitou a busca pela reconexão 
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deste binômio, ação que exige mudanças de paradigmas em processos que atingem gerações, 

pois, conforme alerta a bailarina e atriz Marília Soares, “quando se quer mudar um corpo é 

preciso mudar a maneira de pensar sobre este corpo, compreendendo que o ato de pensar 

também é corpóreo, é um fenômeno físico” (SOARES, 2000, p. 11).  

 Para complementar o raciocínio de Soares, recorremos a Morin (2014), que expõe os 

desafios da contemporaneidade, entre eles, as consequências das fragmentações, não só do 

binômio corpo-mente, mas também das especializações dentro de cada área das ciências, 

inclusive humanas. Para Morin, o mundo contemporâneo necessita de uma reforma do 

pensamento que só poderá ser promovida pela reforma do ensino; afinal, é na escola que se 

alcança a maior parte da população, que é obrigada a frequentá-la desde a infância. 

Foi no início do Século XX, anunciado como o tempo do progresso e das descobertas 

científicas por conta de profundas mudanças sociais relacionadas ao desenvolvimento 

industrial, que, em uma nova sociedade, configurou-se a ideia de contemporaneidade que 

trazia consigo intensos questionamentos quanto ao ser humano e sua relação com a natureza, 

com a sociedade e consigo mesmo.  

Uma das questões levantadas pelas ciências humanas, principalmente pela pedagogia 

e pela psicologia, foi, justamente, a fragmentação do corpo e da mente como instâncias 

independentes, privilegiando o intelecto em detrimento do corpo. Essa ideia, proveniente do 

Renascimento, carrega uma noção de educação “libertadora” por meio de conhecimentos 

adquiridos que, para as autoras, Barbosa e Coutinho (2011, p. 41, grifo nosso), é uma ideia que 

“já revela uma concepção de educação pautada em valores instituídos”, cujos fundamentos 

didáticos  

reforçam a importância da autoridade do professor, aquele que detém o 
conhecimento, e se ampara no valor formativo do próprio modelo. Acredita que o 
processo de aquisição dos conhecimentos se dá através de elaborações puramente 
mentais. São práticas que não levam em conta os aspectos sensoriais e emocionais, 
são apartadas da vida cotidiana dos sujeitos implicados no ato educativo. (Ibid, p. 41-
42) 
 

 As críticas a essa fragmentação já se faziam presentes nos séculos XVIII e XIX, nas teorias 

de pensadores como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – integrante do movimento 

naturalista, contra o absolutismo, que em sua concepção educacional valorizava o indivíduo, a 

personalidade e a afetividade – e Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) – evolucionista, que 

buscava uma educação baseada na prática e a na experimentação afetiva  (FONTERRADA, 2008, 
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p. 61; RÜGER, 2007, p. 21). Mas foi na primeira metade do Século XX que tais teorias se 

configuraram como modelo educacional, primeiramente pelo Movimento da Escola Nova, sob 

as ideias de John Dewey (1859-1952). Crítico da educação tradicional, do intelectualismo e da 

memorização, Dewey defendia a experiência pessoal como fundamental e que a escola não é 

a preparação para a vida, mas sim a própria vida. Suas ideias chegaram ao Brasil por intermédio 

de seu aluno, Anísio Teixeira, que idealizou e promoveu grandes mudanças no ensino público 

brasileiro e foi, inclusive, responsável pela implantação do Canto Orfeônico a nível nacional, 

com Heitor Villa-Lobos.  

 Na educação musical, essas transformações foram mais atuantes pelas vertentes dos 

métodos ativos, em que os conhecimentos musicais são construídos por meio das práticas 

corporais vivenciadas (RÜGER, 2007, p. 22). Na literatura levantada para a presente pesquisa, 

encontraram-se, como referências mais citadas desses métodos, os educadores musicais Émile 

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

Eduardo Gramani (1944-1998). 

  Segundo Bonfitto (2002, p. 10-13), Dalcroze foi o primeiro a pensar nessa questão, em 

virtude de algumas dificuldades que encontrava em seu trabalho pedagógico com os alunos do 

Conservatório de Genebra, sobretudo com relação ao entendimento rítmico e à dificuldade de 

interpretação. Dalcroze elaborou estratégias que envolviam o corpo de forma progressiva, 

iniciando com solfejos rítmicos que utilizassem braços e pernas, com o objetivo de desenvolver 

o que chamava de "ouvido interior": o corpo intermediador entre o som e o pensamento, ou 

seja, a música através do corpo. 

 Dalcroze acreditava que o alcance da consciência rítmica dependeria de um processo 

metódico, que passaria pelas percepções do Movimento Rítmico, que levaria à compreensão 

do Sentido Rítmico, o qual, por sua vez, conduziria à Representação Rítmica  e, finalmente, à 

Consciência Rítmica. Com este método, chamado de Euritmia, Dalcroze pretendia desenvolver 

a sensibilidade, que julgava ser sufocada pela intelectualidade, e libertar o aluno dos 

automatismos, para que então expressasse a sua “música pessoal”.  

 O compositor alemão Carl Orff também levou em consideração o aprendizado musical 

por intermédio da movimentação corporal. Orff, assim como Dalcroze,  baseou seu ensino no 

ritmo, enfatizando seu desenvolvimento na integração com outras linguagens artísticas. 

Desenvolveu o conceito de “música elementar”, que envolvia a fala, a dança e o movimento; 
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construiu uma série de instrumentos de percussão de sons determinados e indeterminados e 

suas práticas serviram de base para a educação musical na primeira infância. (FONTERRADA, 

2008, p.160). Quanto à utilização do corpo em sua metodologia, RÜGER nos diz que “o método 

Orff não vê o movimento como um fim em si mesmo, mas dá a ele o significado de direcionar 

o crescimento musical e emocional do aluno. Nessa metodologia, música e movimento são 

elementos que se reforçam um ao outro naturalmente “(FRAZEE et all, 1987, p. 19-20 apud. 

RÜGER, 2007, p. 26).  

 No Brasil, o violinista e professor José Eduardo Gramani também propôs um método de 

aprendizado musical baseado nas questões rítmicas com auxílio do corpo. Assim como 

Dalcroze, Gramani tencionava aproximar o estudo da rítmica do fazer musical, tratando-a como 

um elemento da música e não somente de forma aritmética como propunham os métodos 

tradicionais.  

 O compositor e educador musical canadense Murray Schafer (1933- ) defende a 

qualidade da escuta por meio da conscientização da “paisagem sonora”. No prefácio do livro 

Educação Sonora, Marisa Fonterrada esclarece que: 

O que importa, diz ele [Schafer], é o nível de consciência da população em relação aos 
sons. Uma sociedade que ouve bem é capaz de decidir quais sons quer estimular e 
quais deseja diminuir em sua paisagem sonora. Pesquisas desenvolvidas em vários 
países atestam que a sociedade global do final do século XX e o início do XXI está 
perdendo a capacidade de escuta e, por isso não consegue se prevenir dos excessos 
do ruído, pois não tem consciência da permanência constante dele no ambiente e dos 
danos que causa. (FONTERRADA in SCHAFER, 2009, p.10) 

  

 Rüger nos diz que esse princípio levou Murray Schafer a ter 

uma intenção pedagógico-musical do corpo muito mais voltada para a integração dos 
sentidos e a revivificação dos senso-receptores no fazer musical. Ele não trabalha o 
movimento corporal sob uma perspectiva eminentemente rítmica. No livro O ouvido 
pensante, afirma que o movimento corporal na música pode funcionar como uma 
ferramenta eficaz para se desenvolver uma boa percepção e coordenação motora 
(RÜGER, 2007, p. 27) 

 

 O compositor também critica os métodos tradicionais de música que privilegiam o 

treinamento e a repetição de modelos e fórmulas, que não ajudam o aluno a criar, por isso, os 

incentiva a compor a partir do material sonoro percebido em seu ambiente (FONTERRADA, 

2009, p. 9).  

 O pensamento de Schafer assemelha-se às ideias contemporâneas surgidas a partir da 

década de 1950, quando, segundo Fernandes (1997, p.54), 
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A linguagem musical passa a explorar ainda mais a matéria sonora e produz novidade 
nos campos dos “objetos” artísticos e musicais, das técnicas, de perspectiva diante da 
prática pedagógica e das correntes estéticas e filosóficas que conferem um novo 
enfoque ao fato criativo.  
 

 No Brasil, compositores como Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil e Stenio 

Mendes pesquisaram e empregaram as sonoridades do corpo em seus arranjos e composições 

durante a década de 1990 e, segundo Consorte (2014, p.29), “inspiraram muitos grupos e 

artistas brasileiros que se propuseram a investigar a percussão corporal em seus trabalhos.” 

 No final dessa mesma década, o inglês Bobby McFerrin fazia sucesso com a música vocal 

que imitava timbres de instrumentos tradicionais em arranjos de suas canções. Em 1997, 

McFerrin criou a Voicestra3, grupo vocal de doze pessoas, que servia de apoio para suas 

composições. Através dele, criaram-se as chamadas Circlesongs que, segundo Ferlim (2015, 

p.2), consistem em “práticas essencialmente vocais e coletivas em que a base é a composição 

espontânea (improvisação) por um líder que distribui vozes pelas sessões de um grupo.”   

 

QR Code 1 - Bobby McFerrin and Voicestra 

 

Bobby McFerrin em concerto do Carnival Center em Miami, 

Flórida. Sábado, 10 de fevereiro de 2007. 

Publicado por Luis Carlos Díaz 

em 14 de fev de 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=qM8lB12Jiio 

 

 Paralelamente, no âmbito Nacional, o Grupo Barbatuques trazia composições com 

timbres corporais que iam além da voz, das palmas, das batidas de pés e estalos de dedos. Cada 

timbre, como palmas e percussão na boca, por exemplo, foi explorado em suas capacidades de 

variações de alturas, volumes e técnicas, expondo a possibilidade de pensar o corpo como um 

instrumento de percussão. 

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 (“Rítmica Corporal”) e realizado na escola de música AUÊ Núcleo 
Musical, em São Paulo. (CONSORTE, 2014, p. 37) 

                                                             

3  Informações disponíveis em: http://bobbymcferrin.com/bobby-projects/bobby-voicestra/ - acessado em 14/08/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=qM8lB12Jiio
http://bobbymcferrin.com/bobby-projects/bobby-voicestra/
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 A pesquisa com os timbres corporais e as técnicas do instrumento corpo foram 

inicialmente desenvolvidas pelo músico compositor, educador e fundador do Barbatuques, 

Fernando Barboza (Barba), e complementadas, em processos colaborativos, por integrantes do 

grupo. Suas pesquisas enriqueceram consideravelmente quando ele conheceu Stenio Mendes, 

músico e educador autodidata, que também desenvolvia uma pesquisa de timbres corporais 

mais voltada para sons vocais e desenvolvimento da escuta. Stenio, que vinha de uma família 

de músicos, já atuava na performance com suas pesquisas dentro do que chamava de “Música 

Espontânea”.  

 O grupo, que também atua no exterior, realiza shows e oficinas para um público variado: 

artistas, educadores, empresários e interessados em desenvolver talentos para o seu próprio 

bem-estar. Suas técnicas de sonorização corporal, assim como os métodos de criação e 

desenvolvimento da escuta em grupo, têm sido amplamente procuradas por educadores 

musicais que almejam aplicá-los em aulas, seja por falta de recursos para a compra de 

instrumentos convencionais ou pelos processos didáticos envolvidos nas práticas da Música 

Corporal, assunto que será detalhado mais adiante. 

 Nesse contexto, não é raro encontrar depoimentos como o de Ricardo Amorim, aluno 

de Fernando Barba, coordenador e educador no Projeto Batucadeiros (Brasília-DF), que relata 

um aprendizado por parte dos educandos, o qual ultrapassa os saberes musicais e se estende 

para as situações de vida.  

Ao investigarmos o processo educativo musical por meio da percussão corporal, no 
Batucadeiros, a partir do desenvolvimento das atividades musicais realizadas em seu 
contexto cotidiano, encontramos um fazer musical coletivo, sustentado por pilares 
que dão forma, sentido e movimento à prática. [...]. Esses elementos formam os 
pilares de um fazer musical que convidam à imersão num universo rico de vivências e 
experiências estético-musicais. Essas, por sua vez, se enraízam na vida real, podendo 
ser observadas na percepção crítica e, principalmente, na expressão da musicalidade 
das meninas e meninos batucadeiros. (AMORIM, 2016, p. 158) 

 

 Dessa forma, é importante enxergar as práticas da Música Corporal não só como um 

meio ou uma ferramenta para a performance, mas, também, como uma metodologia aberta, 

que atende aos anseios e demandas da atualidade e, de caráter lúdico-didático, o que 

possibilita sua utilização para diversas finalidades sem que, no entanto, se perca da arte do 

fazer musical. São dinâmicas que alcançam a “música pessoal” mencionada por Dalcroze, 

despertam a “partitura interna” ou  a “fonte criativa” apontada por Stenio Mendes (conceito 

que será explicado nessa dissertação) e resgatam as acuidades sensório-receptivas tão 
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requisitadas por Schafer para o desenvolvimento da escuta e da musicalidade. 

Concomitantemente, esclarecem, por meio de vivências, que o corpo não é uma parte, é um 

todo, é intermediário dos saberes e que, ao mesmo tempo, os vivencia, os codifica e os 

dissemina. Assim, a Música Corporal está profundamente ligada aos sentimentos, à identidade 

pessoal e é, igualmente, canal de interação com o mundo. Portanto, lidar com o corpo de forma 

musicorporal (GOES, 2015, p. 26 -28) não é tarefa simples, mas pode ser enriquecedora para o 

desenvolvimento humano e servir como recurso auxiliar do processo de reconexão corpo-

mente, indivíduo-sociedade.  

 Para entender as práticas da Música Corporal e os princípios que a permeiam é 

necessário compreender os processos de construção e desenvolvimento dessas práticas. Para 

esse fim, foram entrevistados os músicos Stenio Mendes e Fernando Barba. Durante o processo 

de análise das entrevistas foi percebível que o desenvolvimento de suas pesquisas está 

diretamente ligado às suas histórias de vidas e à Construção de suas Identidades Profissionais. 

 

1. FERNANDO BARBA E STENIO MENDES: A CONSTRUÇÃO DA MÚSICA 

CORPORAL 

 

 Principais protagonistas dessa pesquisa, Fernando Barba e Stenio Mendes possuem 

trajetórias de formação musical distintas, que se complementaram ao se cruzarem em 

determinado momento na vida, transformando seus saberes e práticas docentes. 

 Os textos a seguir narram os processos formadores dos músicos, aqui apresentados de 

forma reflexiva, com o propósito de entender a Construção de suas Identidades Profissionais e 

os princípios adotados por eles em suas práticas docentes. Entender, também, o quanto suas 

vivências influenciam as respectivas carreiras e elucidar o processo de construção do que hoje 

se chama Música Corporal.   

 Para tanto, é necessária uma visão empática à construção de suas carreiras que, 

parafraseando Paulo Freire (2002, p.12), “formam e se re-formam ao formar”, em um ciclo 

contínuo de ações e reações, de reflexões e ressignificações.  

 Tal pensamento traduz um dos principais conceitos da identidade profissional que, de 

acordo com alguns estudiosos sobre o tema (PENNA,1992; GOUVEIA, 1993; CIAMPA, 1994; 
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DUBAR, 2005), revelam a identidade como um reconhecimento de si, advindo das relações 

sociais. Tal conceito implica a explicação de dois termos relacionados: identidade pessoal ou 

biográfica, que pode ser entendida como a trajetória de vida de cada sujeito, e a identidade 

social ou relacional que se constitui por meio das relações coletivas (PENNA, 1992; DUBAR, 

2005).  

 Considerando, assim, que a Identidade Profissional se origina das relações de diferenças 

e igualdades e da reflexão a respeito de si em relações às pessoas de uma mesma categoria, 

podemos dizer que a Construção da Identidade Profissional é um processo de identificação do 

sujeito com os contextos e situações vividas em sua prática profissional.   

 Nesse texto, assume-se como profissão o entendimento de Garcia (2004) que nos diz 

ser um conceito socialmente construído com relações históricas e sociais; dessa forma, pode-

se concluir que a Construção da Identidade Profissional é um processo contínuo de formação 

e trans-formação, entendendo-se este último termo como uma ação transcendente aos 

saberes iniciais do percurso. 

 

1.1. FORMAÇÃO  

 

 Selma Pimenta (2012) considera que a formação inicial contribui significativamente 

para a construção da identidade profissional docente. Corroborando o entendimento de 

Pimenta, Gislene Alves diz que “é nesse processo que os licenciandos agregam conhecimentos 

para exercer a profissão” (ALVES, 2015, p. 47). Embora a afirmação se refira à formação inicial 

como acadêmica, muitos músicos, como se poderá ver ao longo dessa pesquisa, começam sua 

formação musical na infância, seja pela escola, pelo apreço, pela curiosidade ou pelo contato 

direto com familiares que são profissionais, apreciam a música ou tocam algum instrumento.  

 Este momento de contato com a música na infância, muitas vezes, define a transição da 

apreciação musical para a escolha profissional, portanto, deve ser incluído na história da 

Construção da Identidade Profissional. Dessa forma, o conceito de formação inicial assumido 

nesta pesquisa é entendido como “um aspecto identitário que é capaz de produzir as 

significações para a atuação profissional” (ALVES, 2015, p.47). 
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Stenio Mendes e suas primeiras referências 

 

 Stenio Mendes, músico e educador musical autodidata, pesquisa e desenvolve cursos e 

oficinas com o objetivo de trabalhar a escuta sonora e a harmonização dos sons para alcançar 

o que ele chama de Música Espontânea.  

 Suas primeiras referências vieram da família: seu avô, seu pai, seus tios, todos tocavam 

violão. Stenio, sobrinho do renomado violonista Paulinho Nogueira, nos contou na entrevista 

que seu irmão Cezar era professor de violão e sua casa “era um museu”, pois seu pai, além de 

violonista, era escultor e pintor. Sua mãe possuía “uma voz muito privilegiada” e fazia duetos 

com seu pai. Na casa da família eram comuns as “noitadas” com a presença de muitos músicos 

de várias gerações, e em razão disso, Stenio deduz que sua profissionalização como músico-

educador não foi propriamente uma escolha, mas sim o resultado do ambiente em que viveu, 

uma consequência dele.  

 Stenio revela que o pouco estudo músico-teórico que teve foi na Fundação das Artes, 

em São Caetano do Sul. “Estudei lá um pouco de teoria, um pouco de canto lírico, de rítmica, 

coisa assim” (ANEXO 1, p. 170). No entanto, seu tio, Paulinho Nogueira, também o influenciou 

neste ponto: 

Meu tio, Paulinho Nogueira, irmão de meu pai, também era violonista, se projetou 
mais no mundo profissional da música. Ele tinha jeito para desenho, queria seguir a 
carreira de desenhista, até chegou a entrar em agência de publicidade para ver se 
conseguia, porque o violão não tinha muito espaço, mas depois se dedicou e 
conseguiu fazer uma carreira muito forte, não só como violonista, ele foi um dos 
primeiros a elaborar um Método para Violão que até hoje é vendido. Então na parte 

de educação, ele também me influenciou. (ANEXO 1, p. 164) 

 
 Embora Paulinho Nogueira tenha contribuído para a sua formação, foi o pai, João 

Mendes Nogueira, quem mais exerceu influência sobre a carreira de Stenio. Como contou, João 

Mendes “era um pesquisador, um amante da pesquisa como músico.” (ANEXO 1, p. 165). 

Gostava de explorar novos instrumentos, pesquisava neles todos os timbres que poderiam 

produzir e, também, as diferentes maneiras de tocá-los. Além disso, somava a eles a percussão 

eletrônica e pedais. Stenio disse que seu pai lembrava a ideia de um “músico orquestra”, pois 

tocava vários instrumentos ao mesmo tempo: flautas ou ocarinas com violão e percussão nos 

pés.  
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 No entanto, o aspecto da pesquisa de João Mendes que mais influenciou Stenio, foi a 

busca por novas sonoridades, por novos timbres. 

[...]meu pai era um pesquisador que tinha aquela busca por timbres. Quando chegou 
aquela parte da eletrônica, ele se associou a um rapaz que trabalhava com eletrônica 
e começaram a construir sons e timbres, teclados. Uma pesquisa rica, de uma música 
atonal, música bem contemporânea, de entregas, de lugares totalmente estranhos, 
de estranhamentos. Vem daí a minha história. (ANEXO 1, p.181) 

 
 Stenio avalia que “o timbre é importante, atua como um alterador de consciência. Um 

estado de presença, de prazer, de êxtase” (ANEXO 1, p.179). Na entrevista, mencionou que 

gostava de “fundir” sua voz com os sons, inclusive com os de máquinas, como, por exemplo, os 

da geladeira. Ele tentava imitar o timbre até que sua voz se “fundisse” com o som da geladeira 

em um potente uníssono. Essa atração por timbres é uma característica que recebeu forte 

influência de seu pai.   

 A busca de Stenio por novos timbres deu-se na guitarra, primeiramente. Como a maioria 

dos jovens da década de 1960, Stenio foi inspirado pelo rock e pelos timbres amplificados desse 

instrumento: 

O que me pegou mais profundamente, em algum momento, foi a guitarra com o rock. 
Foi aí que eu praticamente incorporei um instrumento musical. [...]não existiam esses 
timbres de guitarra. Quando chegou essa dimensão de timbres elétricos, essa 
amplificação, esses sons altos, essa alteração toda de comportamentos, geração e 
tudo, o que me chamou atenção, eu lembro, foi um timbre de uma guitarra, distorção. 
O som da música de Rolling Stones, Satisfaction[...]. Aquele timbre me mexeu tanto 
que eu pensei, quero ir por aí, é por aí que eu preciso ir. Fiquei apaixonado por um 

timbre. Coisa maravilhosa para minha necessidade de expressão. (ANEXO 1, p. 178-

179) 

 
 Mas, apesar do sucesso do rock nos anos de 1960, havia, também, “uma certa 

resistência a essa avalanche de timbres que estava chegando, daqueles jovens de cabelos 

compridos que invadiam a cena cultural na mídia e em tudo. É uma coisa que não existia, essa 

geração pensante, com participação política” (ANEXO 1, p. 165) 

 O momento também foi marcado pela guerra do Vietnã e por manifestações contra a 

manipulação de massa. Segundo Stenio, esse foi “um momento de transformação de 

mentalidade, muito forte, onde a gente foi engolido.” (ANEXO 1, p.165) 

 Foi em meio a este momento que seu tio, Paulinho Nogueira, lhe emprestou um 

instrumento projetado por ele, a Craviola. Fisicamente, o instrumento se assemelha a um violão 

assimétrico, com formato de gota na parte superior e com uma curvatura embaixo, na caixa 
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acústica; tem seis cordas duplas com a mesma afinação de um violão. Stenio conta que se 

“ajustou demais” à Craviola e que se apaixonou pelo timbre, que possui muitos harmônicos. 

 

 

Figura 1 - Craviola 

 

 Seu primeiro trabalho com o instrumento foi a gravação de ponteios na canção Menina, 

gravada em 1970 no LP “Paulinho Nogueira canta suas composições”4, e que fez um enorme 

sucesso, chegando a ser tema de novela. 

 Stenio passou, então, a se dedicar cada vez mais à Craviola e à pesquisa de timbres, não 

só instrumentais como também vocais; seus referenciais passaram a acompanhar o 

pensamento da época, o que o fez concluir que é “filho dessa mudança de mentalidade dos 

anos sessenta” (ANEXO 1., p. 165), e passou a levar esses elementos para suas composições, 

ressignificando a própria arte. 

[...] partindo daí, de grupos de rock, de mentalidade alterada culturalmente, vinham 
aquelas coisas das culturas orientais, essa ideia de chacras [trazia] uma ruptura muito 
grande, e essa passagem na Craviola, de certa forma, minhas composições na Craviola 
foram influenciadas por essa movimentação toda. A minha afinação já era uma 
mistura das músicas com a influência de Ravi Shankar, da cultura oriental, que eu 
escutava muito, as coisas dos monges do Tibet, essas alterações de presença, de 
consciência e estados psicológicos. Para mim a música estava nesse campo, para mim 
a arte estava nesse campo. (ANEXO 1, p.165-166) 

  

 Iniciou, assim, a busca por uma sonoridade própria. Seus trabalhos com a Craviola 

apresentavam a junção de todas essas influências; suas composições assemelhavam-se às 

sonoridades da cítara de Ravi Shankar, misturadas com o rock do festival Woodstock e com os 

timbres corporais e vocais que costumava pesquisar. Ele diz: 

Quando comecei a compor para Craviola, praticamente já surgia um caminho de 
pesquisa junto com sons orgânicos; eu imitava sons, assim como meu pai fazia com 

                                                             

4 Informações retiradas do site http://qualdelas.com.br/quem-somos/ - acessado em 28/01/2018 

http://qualdelas.com.br/quem-somos/
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invenção de instrumentos, eu também trazia essa pesquisa de sons orgânicos: 
respiração, estalos de boca ou imitar trompete, corais, criar um certo ilusionismo 
junto aos sons das cordas da Craviola, e harmônicos, então, meu trabalho já surgia 
com essa herança do meu pai, de pesquisador [de sonoridades]. (ANEXO 1, p.166). 

 

 Os trabalhos com a Craviola possibilitaram a Stenio começar a viajar e a se sustentar 

com a música. 

 
[...]fui para Argentina, Uruguai, trabalhando. Primeira vez que eu ganhava dinheiro 
com música, então foi uma mudança muito drástica de estudante para praticamente 
profissional. [...] no momento que a Craviola abriu um espaço para viajar e tocar e ter 
essa sobrevivência, essa força, eu fui seguindo a música. [...] E foi assim que 
aconteceu, de casa eu saí para os palcos, fui seguindo assim e larguei mão de um 
estudo acadêmico (ANEXO 1, p.166) 
 
 

QR Code 2 - Stenio Mendes A barca 1970´s 

 

Publicado por Brasilinstrumental em 1 de jan. de 

2010 

Stenio Mendes, Zé Eduardo Nazário 

tablas/percussão, Bira percussão 

https://www.youtube.com/watch?v=Or5JAwYUEYY 

 
 
 
 

 A trajetória de Fernando Barba 

 

Assim como Stenio Mendes, Fernando Barboza (Barba), também é músico, educador, 

compositor e pesquisador das sonoridades corporais; no entanto, seu trabalho é voltado para 

os sons percussivos do corpo. Barba vê seu corpo como um instrumento e desenvolve técnicas 

para tocá-lo, às quais chama de Percussão Corporal. Mas, como ele mesmo diz, “para ter um 

resultado, tem que ter uma trajetória.” (ANEXO 1, p. 209) 

As primeiras experiências musicais de Fernando Barba foram em um piano que havia na 

casa de seu avô, que ele via como um “grande brinquedo” e explorava intuitivamente. Seu pai 

lhe deu algumas noções básicas do instrumento e, mais tarde, observando o interesse do filho, 

comprou-lhe um órgão de dois teclados, com pedal e várias possibilidades de timbres. O novo 

“brinquedo” lhe possibilitou compor e improvisar, sempre de maneira intuitiva, com ritmos e 

https://www.youtube.com/channel/UC19xE5nt-MoPtvIru96mWkA
https://www.youtube.com/watch?v=Or5JAwYUEYY
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timbres, que pesquisava no instrumento. Segundo Barba, essas composições e improvisações 

eram gravadas em fitas K7. 

O interesse pelas cordas veio quando sua irmã mais nova começou a aprender violão. 

Barba conta que foi assim que começou a observar a mecânica do instrumento, a copiar e 

aprender rapidamente. Seu pai, então, o colocou em um curso de guitarra, no qual começou 

aprendendo rock, mas, a convivência com a música o fez apreciar outros estilos, também. Isso, 

segundo Barba, se deu por conta da dedicação de seus professores: 

[...] foi muito útil eu ter tido uma vivência mais informal, mais intuitiva, e um 
momento onde eu tive mais uma sistematização, um professor, um facilitador. Mas 
eu tive sorte desses professores serem muito amorosos e compreensivos no sentido 
de que eles pegavam a partir do que eu gostava, que às vezes, olhando agora, podia 
ser bem restrito. Eles valorizavam aquilo e ampliavam, faziam eu olhar mais para lá, 
mais para cá. Mas a princípio não me moldavam muito, acho que iam me trazendo 
oxigênio para essa curiosidade, referências. (ANEXO 1, p. 204) 

 
Duas escolas livres de música fizeram parte da formação musical de Barba: a Travessia, 

escola de Zecarlos Ribeiro, percussionista do Grupo Rumo, participante do movimento 

Vanguarda Paulistana nos anos de 1970/80, onde teve aulas de violão com Silvio Piesco; e a 

escola Livre Ensaio, de Plínio Cutait, que propunha o estudo musical por meio de Grupos de 

Improvisação, aulas que Barba frequentava, além das aulas de violão ministradas por Ítalo 

Peron. 

André Hosoi, integrante e coordenador do Barbatuques, amigo de Barba desde a 

adolescência, conta que o conheceu na escola Travesssia, onde já se destacava por sua 

personalidade e intimidade com a música: 

[...] foi aí que eu conheci o Barba, nessa época, já na adolescência. [...] comecei a fazer 
aula de guitarra na Travessia, quando eu vi pela primeira vez o Barba. Eu lembro 
direitinho dessa cena, eu chegando na Travessia, uma escola superastral, do Rica 
[Zecarlos Ribeiro]. Essa escola tinha uma tradição de ter todos os caras do [Grupo] 
Rumo, das antigas, dando aula. [...] O Barba era um menino que ficava sentado na 
recepção. O que me impressionava é que ele ficava muito mais tempo lá na escola. 
Ele tinha aula e ficava lá, era amigo de todo mundo, era um aluno muito especial na 
escola, porque ele já tinha esse jeito, uma facilidade de entender a música, desde que 
eu o conheço. Ele sempre foi um cara que teve muita facilidade em tocar qualquer 
instrumento, isso me fascinava (HOSOI, 2017)5 

 

                                                             

5 HOSOI, André. Entrevista I. [jul. 2017]. Entrevistador: Roberta do Amaral Forte. São Paulo, 2017. 1 arquivo .mp3 (1h10min.).  
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 Segundo Hosoi, já nessa época o interesse musical de Barba abrangia um repertório 

brasileiro mais sofisticado: “lembro que ele fazia prática de grupo na Travessia que, enquanto 

eu gostava de Rock'n'Roll, estava ele e o Lelê [Leandro Bomfim] tocando Hermeto Pascoal, 

umas coisas supercomplicadas, já estavam atentos a um outro tipo de repertório.” (HOSOI, 

2017) 

Foi a partir dos doze anos que Barba passou a experienciar as práticas musicais em 

conjunto, tocando com os amigos, e aos quinze, já convicto de sua paixão pela música, 

percebeu que essa seria sua profissão. 

[...] a partir do colegial inteiro, eu já estava em bandas, tocando direto, estudando, 
fazendo cursos e a percussão corporal já [estava] presente também, como 
brincadeira, talvez desde a oitava série, sétima série. Como eu sei que veio de uma 
época em que eu estava fazendo bastante música e atividade corporal, acho que deve 
ter tido alguma coisa que favoreceu em algum momento [a pesquisa da Percussão 
Corporal]. [...] eu não tinha dúvida de outras profissões, embora se eu parasse para 
pensar, eu tinha outros interesses, outras áreas que eu achava interessante, 
psicologia por exemplo, me interessava. Mas não tinha nem essa questão, essa 
dúvida, eu já sabia e já estava atuando. (ANEXO 1, p. 194) 

 

Paralelamente à sua iniciação musical, Barba também praticava muito esporte: ginástica 

olímpica, natação, basquete. Ele acredita que esse foi um dos fatores que o fizeram perceber 

o corpo como um instrumento musical, pois essas vivências lhe trouxeram uma formação 

corporal e rítmica, bem como o refinamento de sua percepção a respeito da relação existente 

entre espaço e tempo.  

Eu estou citando isso porque acho uma fonte igualmente importante, a de eu ter tido 
a questão musical – meus pais me ajudaram a estar exposto, me estimularam – mas 
uma coisa também corporal, porque hoje eu vejo que a percussão corporal deve 
muito a esses dois fatores, uma curiosidade e o desenvolvimento da questão musical 
e da questão que veio ou do esporte ou de algum tipo de atividade física. (ANEXO 1, 
p. 193) 

 
Quando concluiu o terceiro colegial, hoje ensino médio, Barba já dava aulas de guitarra 

para iniciantes; ele conta que vem daí seu interesse pela educação musical.  

Já vinha de uma história de eu ensinar o meu irmão mais novo, que estava 
aprendendo algumas coisas, de ter sempre de aprender a ensinar e essas questões 
caíram para o corpo, para música e para educação, de alguma forma eu tinha também 
um gosto por ensinar. Essas coisas já estavam bem presentes ali. (ANEXO 1, p. 194) 

 
 Antes de entrar em uma faculdade de música, Barba fez um curso de cinco semanas na 

Berklee College of Music, em Boston (EUA). Chegou a ganhar uma bolsa parcial para continuar 
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seus estudos por lá, mas, sem condições de se sustentar em outro país voltou ao Brasil e 

prestou vestibular para a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde se formou em 

Música Popular no ano de 1994. Na época, ainda não havia o curso de licenciatura, o que o fez 

optar pelo bacharelado. 

 

QR Code 3 - Apostila virtual Video Aula Fernando Barba 

 

Parte 1 

Publicado por Marcio Santana, em 9 de jun de 2011 

acessado em 31/05/18 

https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw&lst= 

RDpFaWQhzaBJw&t=235 

 

 

QR Code 4 - Apostila Virtual Video Aula Fernando Barba 

Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Za5-

W5jJp_U&index=2&list=RDpFaWQhzaBJw 

Publicado por Marcio Santana, em 9 de 

junho de 2011, acessado em 31/05/18 

 

 

 

1.2.  TRANS – FORMAÇÃO 

 

[...] cada geração precisa socializar-se a si própria, tendo por base os modelos 
culturais transmitidos pela geração precedente. No entanto, este legado não é 
determinante, existindo uma relação de complementaridade entre a incorporação 
dos valores e modelos anteriores e a autonomia da vontade. (SANTOS, 2005, p. 139) 

 

 Ao analisar os processos de formação inicial dos músicos protagonistas percebe-se que 

Stenio e Barba, apesar de terem em comum o apoio e incentivo familiar em suas primeiras 

incursões musicais, percorreram caminhos distintos para a constituição de seus saberes 

profissionais.  

https://www.youtube.com/channel/UCPcWMIGtgoaWHmuS_C5xCBA
https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw&lst=%20RDpFaWQhzaBJw&t=235
https://www.youtube.com/watch?v=pFaWQhzaBJw&lst=%20RDpFaWQhzaBJw&t=235
https://www.youtube.com/watch?v=Za5-W5jJp_U&index=2&list=RDpFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/watch?v=Za5-W5jJp_U&index=2&list=RDpFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/channel/UCPcWMIGtgoaWHmuS_C5xCBA
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 Stenio estava inserido em um ambiente artístico experimentalista que, aliado à sua 

personalidade curiosa e criativa, contribuiu para uma formação intuitiva, observadora e 

transformadora de suas experiências profissionais.  

 Barba, também movido por sua curiosidade, criatividade e amor à música, buscou seus 

estudos pelas vias formais da educação musical, das aulas particulares de instrumento à 

formação acadêmica, o que lhe conferiu observações e transformações mais sistematizadas em 

seu exercício profissional. 

 É evidente que o ambiente proporcionado para o desenvolvimento das competências 

formativas pode definir o modo como o sujeito percebe e transforma suas vivências a favor de 

seu crescimento profissional; no entanto, o ser humano é passível de vicissitudes internas 

peculiares, sejam psíquicas, emocionais ou racionais, que lhe conferem o exercício constante 

das significações e ressignificações de suas experiências e que, igualmente, contribuem para a 

elaboração da identidade profissional. 

 Clara Santos esclarece que 

[...] uma parte importante da identidade profissional se constrói pela experiência, isto 
é, no exercício concreto da prática profissional em interação permanente com outros 
profissionais e forjada na diversidade de ‘acordos’ e ‘desacordos’ entre a identidade 
virtual (proposta ou imposta pelo outro) e a identidade real, interiorizada pelo 
indivíduo. (SANTOS, 2005, p. 132) 
 

 Os textos a seguir relatam encontros e situações que, de alguma forma, fizeram os 

músicos reconsiderarem suas trajetórias, repensarem suas carreiras e redefinirem suas 

identidades profissionais, pois  

A dialética entre a identidade e a identidade profissional ocupa um lugar 
determinante na concepção do sujeito ativo e responsável no seu mundo social e não 
pode, nesta perspectiva, ser analisada fora do mundo organizacional e das instituições 
onde as competências e as configurações profissionais garantem o significado da 
sociedade e do trabalho. (SANTOS, 2005, p. 140)  
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 Stenio Mendes: o encontro com Djalma Correa e a Música Espontânea 

 

 Stenio menciona que, durante sua carreira, encontrou com alguns mestres, entre eles, 

o percursionista Djalma Corrêa6. 

Eu conheci Djalma na gravação de um disco que fiz pela Philips - Poligran, “Solos de 
Craviola”7, que fazia parte de uma coleção de Música Popular Brasileira 
Contemporânea (MPBC). Eram músicos instrumentistas brasileiros: Nelson Ayres, 
Djalma Corrêa, Márcio Montarroios. Acharam que a Craviola ia cair bem nessa 
coleção. (ANEXO 1, p. 167) 
 

 Esse Long Play lhe deu a chance de se aproximar do percussionista e juntar as afinidades 

à pesquisa.  

No primeiro show, a gente tinha convencionado um repertório para apresentar em 
público, [mas] aconteceu um fenômeno, a gente saiu fora do repertório e surgiu uma 
afinidade para improvisação. Começamos a improvisar, improvisar, improvisar e teve 
um resultado incrível, uma empatia com a plateia muito especial, parecia que as 
pessoas estavam torcendo para que conseguíssemos improvisar, entrar no campo da 
criatividade, tinha quase um pacto, porque elas reconheciam que estávamos saindo 
fora de todas as convenções, do já preparado, do já preestabelecido, da segurança, a 
gente estava no campo do risco e eles perceberam que havíamos entrado para o 
campo do risco, da brincadeira, da inspiração. Djalma, então, denominou como 
‘Música Espontânea’. (ANEXO 1, p. 167) 

 Stenio e Djalma haviam se encontrado poucas vezes, se conheciam apenas da gravação 

do disco que lhes rendeu um prêmio. Resolveram, então, seguir com a parceria que culminou 

com a empatia pela música espontânea. 

[...] eu gostava de improvisar, mas nesse nível, com Djalma, correndo tanto risco, é 
um outro tipo de música, é um outro tipo de escuta. [...]. Acho que foi um fenômeno 
que tinha que acontecer, pela própria afinidade que se tinha pela improvisação. Nos 
ensaios, a gente compunha e combinava: vamos fazer isso no palco; mas, chegou lá, 
não lembrávamos mais o que tínhamos combinado. Então continuamos com aquele 
laboratório de improvisação, e deu tão certo com a plateia, com as pessoas que 
estavam ouvindo, pois elas perceberam que estávamos naquela situação dramática, 
sem partitura e sem memória, numa situação de risco frente à plateia, [...] ficavam 
torcendo para a gente acertar. Foi bem interessante, eles não eram só ouvintes, eram 
torcedores para termos inspiração na hora. E quando vinha a inspiração, os 
momentos de comunhão, todo mundo saia comemorando. [...]ali, era uma coisa que 
tinha que acontecer do zero, do nada, era um outro lugar. (ANEXO 1, p. 192) 

 

                                                             

6 Informações a respeito de Djalma Correa podem ser encontradas no Link http://djalmacorreamusic.blogspot.com.br/2012/11/djalma-

correa-percussao-no-brasil-e-no.html acessado em 08/05/2018 

7 O LP na íntegra encontra-se no link https://www.youtube.com/watch?v=hqY2H8YKWcI 

 

http://djalmacorreamusic.blogspot.com.br/2012/11/djalma-correa-percussao-no-brasil-e-no.html
http://djalmacorreamusic.blogspot.com.br/2012/11/djalma-correa-percussao-no-brasil-e-no.html
https://www.youtube.com/watch?v=hqY2H8YKWcI
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 A dupla resolveu apostar no formato, lançando-se em shows experimentais, 

concretizando, cada vez mais, a ideia da Música Espontânea.  

No segundo show entramos com essa mesma ideia, deixamos rolar. Esse fluxo virou 
uma proposta de não ter nada convencionado, talvez algumas coisinhas como estepe, 
vamos dizer assim, mas a ideia já era entrar nesse fluxo de Música Espontânea, nessa 
química que acontece no aqui agora, sem ter a memória, sem uso da preocupação de 
acertar ou errar, em uma atitude de ouvir o outro profundamente, essa era a 
partitura. (ANEXO 1, p. 167) 
 

 O encontro com Djalma Correa e a prática musical conjunta fez com que Stenio fosse 

definindo o conceito de Música Espontânea e refletindo acerca dos mecanismos necessários 

para alcançá-la: 

[A Música Espontânea] Em princípio é isso: você parte dessa audição, dessa 
necessidade mais profunda do outro, um estimulando o outro, um ajudando o outro 
e nessa relação surge um fluxo de música, de sopros de caminhos a seguir. A isso eu 
chamo de “partitura interna”, essa ajuda que surge nesse lugar de risco, onde a gente 
tem a experiência de uma ajuda, onde alguém sopra para onde vamos. Um tipo de 
pensamento, de fonte, que eu acho que é a fonte criativa mesmo, e isso também tem 
a ver com esse público que faz uma espécie de corrente espírita, vamos dizer assim, 
uma escuta e uma torcida para que isso se manifeste como um ritual, a gente se sente 
quase como um médium, de algo novo, que a gente mesmo não conhece, que a gente 
mesmo se surpreende de ter conseguido fazer esse tipo de música. Isso eu conheci 
com o Djalma Corrêa. Foi uma experiência profunda que eu tive com ele. (ANEXO 1, 
p. 167) 

 

 

Teophil Maier e a didática sonora orgânica 

 

 No dia seguinte aos shows realizados no Festival Internacional de Música, realizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), Stenio e Djalma prosseguiram seu trabalho 

em conjunto, desta vez com um workshop que rendeu mais uma série de leituras a respeito do 

acontecido no espetáculo.   

Era um momento mais descontraído, onde o contato com o público era mais direto e 
havia muitos músicos. O que eu percebi é que eles iam entrando na sala fazendo os 
sons que havíamos feito no show anterior, mas fazendo com o corpo e com a boca. 
Brincando, eles ainda ecoavam o show anterior. Na continuidade desse workshop, eu 
percebi que essa manifestação de imitar sons com a boca era muito rica também. Eu 
cheguei a vislumbrar essa possibilidade de trabalhar esses sons orgânicos, pois entre 
os músicos é muito rica essa linguagem de fazer sons, imitar sons e até ensaiar com a 
própria voz a música instrumental. (ANEXO 1, p. 168) 
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 Foi quando, em um show da dupla, também ocorrido no Rio Grande do Sul, Stenio 

conheceu Theophil Maier, com quem teve a oportunidade de participar do curso de Efeitos 

Vocais. 

Theophil é um ator, cantor, pianista, cineasta alemão, contemporâneo do John Cage, 
intérprete de John Cage, de todo dadaísmo. Ele era metido nesses movimentos todos. 
De poesia, também. Ele tinha uma técnica vocal muito profunda, ainda tem porque 
acredito que ele está vivo. Tinha peças de efeitos vocais extraordinários, muito 
elaborados, tudo muito partiturado, umas partituras cheias de signos misteriosos do 
movimento dadaísta. Música concreta, ele chegou aqui no Brasil e fez muita coisa de 
Augusto de Campos, ele navegou junto a todo esse pessoal. (ANEXO 1, p.168) 
 

 Stenio conta que o curso lhe proporcionou a visão de um processo didático com sons 

fonéticos, abrindo-lhe um novo campo de pesquisa com timbres corporais e efeitos vocais, 

além da possibilidade de compartilhamento de suas descobertas. 

[...] eu me identifiquei muito com alguns jogos e pensei que também podia trabalhar 
nesse papel de coordenar esse campo de pesquisa de sons corporais, de Música 
Corporal. Ali eu já estava com a caixa de ferramentas na mão para iniciar essa pesquisa 
com Música Corporal e efeitos vocais. (ANEXO 1, p. 168) 
Vislumbrei a possibilidade de compartilhar essa pesquisa. O Theophil trouxe essa 
didática, alguns jogos, procedimentos com os quais eu pudesse compartilhar em 
grupo essa pesquisa, para que não ficasse tão solitária, eu com a minha Craviola, 
sozinho, no quarto. [...]. Senti que ali eu tinha um instrumental para dar início e 
convidar pessoas. (ANEXO 1, p.180) 
 

 Outra questão levantada por Stenio em suas percepções provocadas por Maier eram os 

constantes desafios lançados em seus cursos em relação às rupturas e buscas sonoras 

diversificadas, provavelmente como resultado de suas experiências como músico e ator. 

Theophil Maier trazia, também, essa convivência com os desafios, de sons, pesquisa, 
trabalhar em grupo. Ele era ator de cinema, era performer, gostava de extrapolar, de 
criar climas, muito estranhos, de rupturas, ele é uma figura que traz trabalhos do 
Dadaísmo, uma coisa que eu nunca tinha acesso, outros tipos de poesia. Enfim, ele 
trazia pessoas que estavam extrapolando os conceitos de beleza, de certo e errado, e 
criava esse desafio de você ressignificar esses sons de uma forma poética e tornar 
digerível, musicalmente, a apreciação desses sons, num outro patamar de escuta, de 
apreciação, ressignificação. (ANEXO 1, p. 180) 
 

 Stenio, então, passou a estreitar sua relação com Theophil e o convidou para uma 

performance de música espontânea, juntamente com Djalma Correa. Além disso, participou de 

outros workshops ministrados por Maier na Universidade de São Paulo (USP), onde também 

fizeram um show. Stenio relata que, em um dos workshops, Maier proferiu uma frase que até 

hoje utiliza em suas aulas: “ouvir o outro, sentir o outro, manter o outro. [...] São três atitudes 

diferentes, apesar de parecerem a mesma coisa, são três dimensões bem diferentes.” (ANEXO 

1, p.181) 



P á g i n a  | 51 

 

 Depois dessas observações, Stenio relatou uma experiência vivida ao final de um de 

seus workshops: 

Nós fizemos uma apresentação dentro de uma igreja, que fazia parte desse jogo que 
eram as quatro fases das sonoridades da voz. A primeira era sons dos sopros, a 
segunda já era com sons com mais atritos e iam entrando cada vez mais atritos, 
entrando elementos de sons de bichos, às vezes mais altos, iam aumentando as 
intensidades dos atritos em geral, até chegar às vogais, só vogais. Esse exercício 
marcou bastante, porque, das consoantes percussivas, de repente, entrando as 
vogais e consoantes, se transformavam só em canto, então a gente tinha a exata 
noção da sensação da voz porque partiu do contraste; tinha a sensação de que a voz 
levava para estados celestiais, de corais, de aspiração angelical, místico, enquanto que 
a percussão estava mais ligada aos sons dos bichos, da natureza, do seu lado corporal 
mais denso, menos emocional, talvez, enquanto as vogais levavam para estados de 
sentimento, do emocional. Esse é um exercício do Theophil que eu levo até hoje como 
uma referência. (ANEXO 1, p.190) 

 Nos shows que realizaram juntos, Maier e Stenio executavam esse exercício como se 

fosse uma peça musical, aprimorando o improviso e harmonizando musicalmente as 

improvisações de cada um, como se fosse um encaixe, uma provocação, um jogo de entrega à 

escuta. 

 Para Stenio, o encontro de Djalma Correa e Theophil Maier proporcionou-lhe trocas por 

sua identificação com a pesquisa sonora e mostrou-lhe a existência de outros espaços possíveis 

para a performance, além de favorecer o desenvolvimento de uma proposta pedagógica de 

compartilhamento de descobertas. 

 

QR Code 5 - Entrevista de Stenio Mendes com Jô Soares 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeJMKIeLtaA 

Publicado por Pedro Janov, em 22 de out de 2016 

– acessado em 31/05/18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeJMKIeLtaA
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Fernando Barba e José Eduardo Gramani, uma referência na academia 

 

 O curso de Música Popular da UNICAMP foi o primeiro, no Brasil, com essa modalidade. 

O projeto foi apresentado pelo Professor Eduardo Andrade ao Reitor vigente em 1986, Prof. 

Dr. Paulo Renato Souza: 

Andrade fazia parte do grupo de especialistas nomeado pelo maestro e então chefe 
do Departamento de Música da Unicamp, Benito Juarez, para a missão de elaborar o 
projeto do novo curso. Também participavam dessa equipe os professores e 
musicistas do Instituto: Ricardo Goldemberg, Paulo Pugliesi, Rafael dos Santos e Valter 
Krausche, além do aluno Claudiney Carrasco. Este último, hoje, docente do 
departamento de Música do IA [Instituto de Artes da UNICAMP] e secretário de 
Cultura de Campinas.  (TORRES, NARDINI, et al., 2017)8 
 

 Segundo Andrade, que faleceu em 09 de abril de 2017, o curso ainda tem por objetivo 

“formar musicistas capazes de atuar como instrumentistas, arranjadores, produtores de trilhas 

sonoras, jingles, videoclipes e discos ou como professores e pesquisadores da música” (Ibid., 

2017) 

 Para ele, “o grande benefício do curso era – e ainda é – proporcionar em quatro anos 

de formação o que os musicistas levam cerca de 15 anos para aprender na estrada.” (Ibid., 

2017); por esse motivo, a maioria do corpo docente era formada por músicos práticos, “da 

noite”. 

 André Hosoi, amigo de Barba desde a adolescência, fez parte da primeira turma do 

curso de Música Popular da Unicamp e explica: 

Quando ele começou, morreu um dos idealizadores; ele não chegou a ver o curso 
funcionando, que foi o Valter Krausche, que eu nem conheci. Então, quando a gente 
chegou, estava esse espírito muito estranho de um cara que tinha acabado de morrer 
e inaugurando um curso que eles batalharam para acontecer e o cara não estava lá. 
(HOSOI, 2017) 

 
 Fernando Barba ingressou na universidade dois anos após Hosoi, em 1991. Seu colega 

de turma, o baixista Marcos Azambuja (Buja), também amigo de adolescência,  conta que 

tiveram aulas com os professores Fernando Faro (História da Música Popular), Elisa Zein 

(percepção e piano), Gogô - Hilton Jorge Valente (harmonia),  Ricardo Goldemberg (percepção 

e solfejo), Rafael dos Santos (piano), Jorge Oscar (contrabaixo), José Roberto Zan (sociologia da 

                                                             

8 TORRES, Cleyton; NARDINI, Erik; ALMEIDA, Gustavo de; MARIN, Thais; ALCÂNTARA, Tiago. (2017). A música popular pede passagem. 

Jornal da UNICAMP (ed. web). Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/04/25/musica-popular-pede-passagem. 

Acesso em: 07 fev.2018 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/04/25/musica-popular-pede-passagem
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música), Claudiney Carrasco (trilha sonora) e José Eduardo Gramani (rítmica). Este último, 

exerceu grande influência sobre o trabalho de Fernando Barba.   

Tenho que mencionar muito o Gramani; tive quatro anos de aula com ele; desenvolvia 
toda essa parte de coordenação motora, de integração dos ritmos, de uma maneira 
bem-humorada, de uma maneira orgânica, me fazia muito sentido, me influenciou 
muito. (ANEXO 1, p. 195) 

 Gramani era violinista formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS), 

onde também lecionou. Criou, juntamente com sua ex-aluna, Maria Amália Martins – primeira 

professora de rítmica dessa instituição –, a apostila conhecida como Rítmica, adotada por 

muitas faculdades de Música no Brasil. Em sua introdução, Gramani relata que o objetivo do 

trabalho é “trazer o ritmo musical mais próximo de sua realização total, tentar colocar o ritmo 

realmente como um elemento musical e não somente aritmético.” (GRAMANI apud. PAZ, 2000, 

p. 148). Ele apresentava o ritmo em diversos padrões e concepções contrapontísticas. 

O ritmo é relacionado diretamente com os tempos do compasso e normalmente 
subordinado aos tempos, gerando, muitas vezes, descaracterizações no âmbito 
musical. [...] A ideia que aqui apresento tem relação muito mais com o contraponto 
do que harmonia. Apesar de existir aquela relação vertical, sem a qual não haveria 
possibilidade de uma perfeita mediação das durações, a frase rítmica não se 
subordina ao tempo, ela acontece sobre ele, horizontalmente, conservando, assim, 
suas características básicas. (GRAMANI apud. PAZ, 2000, p. 148-149) 

 

 Os exercícios propostos por Gramani devem ser executados com o corpo, a duas ou 

mais vozes, utilizando pés, mãos e voz. Todavia, ele chama a atenção para a necessidade de 

acomodação da coordenação motora, caso o exercício seja executado somente com o lado 

confortável do corpo, aquele com mais facilidade para a execução rítmica; por isso, seu método 

“incita a trabalhar todas as possibilidades de inversões entre as vozes, visando gerar a 

oportunidade de novas e diversas combinações e relações, aguçando cada vez mais a 

sensibilidade musical do executante.” (PAZ, 2000, p.149) 

 Segundo Ermelinda Paz, Gramani sugeria, em seu método, estruturas rítmicas 

polifônicas e enfatizava a importância de trabalhá-las de memória, bem como realizar as 

inversões para desenvolver a independência das partes, pois acreditava que se deixarmos de 

levar em conta as vozes de forma paralela, ou seja, em linhas melódicas independentes que 

caminham no mesmo sentido (contraponto), “nos arriscamos a transformar os exercícios em 

meros quebra-cabeças aritméticos”. (GRAMANI apud. PAZ, 2000, p.150)   

 Barba recorda que “Gramani mostrou todas essas possibilidades, inversão, 

independência rítmica” que, somadas às suas experiências com a escola do improviso e a 
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pesquisa sonora corporal, o fizeram concluir que não se pode ficar só em um lugar ou no outro, 

é preciso “deixar numa mesma medida a improvisação e o conteúdo”. (ANEXO 1, p. 204)   

 Até hoje, em suas aulas, Barba trabalha muito com os conceitos de uma percussão 

contrapontística, quase melódica, abrindo espaços para o improviso. Desenvolveu jogos 

técnicos misturados com criação que trabalham, além da coordenação e independência das 

sonoridades corporais, o entendimento da linha melódica de cada timbre e da harmonia 

resultantes da junção com outros timbres.  

 

 A informal ação acadêmica 

 

 Ao ingressarem na universidade, Barba e Buja foram morar com Hosoi em Campinas, e 

permaneceram juntos até o fim da faculdade. Hosoi diz que a casa onde moravam, uma 

república de estudantes de música, lhes trouxe muita experiência e aprendizado e que o 

espírito agregador de Barba deu início a grandes projetos. Juntos, se envolveram no estudo do 

improviso de forma livre, sem convenções: 

 
 [...] [a gente] começava a fazer os improvisos, sem ser improviso de jazz, sem 
combinar harmonia, improviso do nada. Tinha uma flautinha de índio, dessas que é 
quase de decoração, que o [Ricardo] Mosca tinha levado para lá, quase não saía som, 
a gente tocava, ficava soprando, e começamos a tirar som, [...] o Barba tinha uma 
energia muito contagiante, acho que sempre teve e acho que o Barbatuques é a prova 
disso, o grupo de estudo, a orquestra e tudo mais, de ser um agregador de pessoas 
(HOSOI, 2017) 

  

 Foi nessa mesma época que Hosoi conheceu “essa mania dele bater no corpo”. Segundo 

Hosoi, Barba já ensaiava um ritmo de samba utilizando os timbres do peito percutido com as 

mãos e estalos de dedos. 

Teve uma apresentação do [Luiz] Gayotto, [...] um cara mais velho que a gente, já 
tinha feito agronomia, [...]. Ele foi fazer um show e convidou o Barba para fazer um 
batuque, para acabar uma música, ou para tocar do meio para o final, e foi a primeira 
vez que eu o vi fazendo isso mais seriamente, num palco. (HOSOI, 2017) 

 
 Ao término da faculdade, Barba resolveu fazer um show, para o qual convidou a Banda 

da Casa – André Hosoi na guitarra e violão, ele, Barba, no violão, na cítara e flauta, Ricardo 

Mosca na bateria, Marcos Azambuja no baixo e Felipe Vaz no teclado. –  O show contou, 
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também, com as participações especiais de Eduardo Gramani no violino e de Ivan Vilela no 

violão. Hosoi conta que Barba já tinha umas composições com o Ivan, "aquelas músicas mais 

tranquilas, já pintava uns efeitos de voz, sabe, acabar e pchhh (som de pratos feitos com a 

boca), pensar na voz como complementar àquele som todo.” (HOSOI, 2017). 

 Barba lembra que, ainda na metade da faculdade, abriu a Escola AUÊ Musical, junto com 

seus amigos Hosoi e Buja: 

 
[...] eu me formei e durante a metade do curso eu já abri a escola AUÊ, junto com o 
André Hosoi e com o Marcos Azambuja. Ou seja, o Hosoi, como já tinha se formado, 
esse meu amigo Hosoi, a gente já vinha tocando desde os 17 anos de idade, todo 
período da UNICAMP, conhecendo a Lu Horta, Luiz Gayotto, várias outras pessoas que 
já estavam fazendo comigo a percussão corporal, foi um período importante. (ANEXO 
1, p. 194) 

 

 

 A AUÊ Musical e o desenvolvimento da Percussão Corporal 

 

 A escola AUÊ Musical, mais tarde chamada de AUÊ Núcleo Musical, foi palco de muitas 

experimentações, projetos e, com certeza, um espaço de crescimento profissional para todos 

os músicos e professores que por lá passaram. O pontapé inicial foi dado com o apoio dos pais 

dos sócios, mas logo os meninos conseguiram se sustentar e “fazer girar o motor”. 

 Hosoi conta que a ideia de abrir uma escola veio desde que davam aulas em outros 

estabelecimentos, embora não concordassem com a forma como o ensino musical estava 

sendo conduzido:  

a gente tinha essa ideia, a gente era muito descontente com uma série de coisas que 
aconteciam nas escolas que a gente já dava aula. Na época de faculdade a gente já 
dava aula. Eu vinha para cá [São Paulo], na sexta feira, inclusive para ter uma grana 
lá, para me sustentar e tal. O Barba já dava umas aulas na casa dos pais dele, prática 
de conjunto, o Buja também e entre uma escola ou outra a gente sempre [discutia]... 
poxa, as escolas são muito assim, e se a gente abrisse a nossa, senão a gente vai voltar 
para São Paulo, vai voltar para essas mesmas e a tendência é a gente se entupir de 
aula, se a gente tiver uma? (HOSOI, 2017) 

 

 Barba revela que não tinha uma pedagogia idealizada; ela foi se criando ao longo do 

tempo e em conjunto, com os demais profissionais: 

Não tínhamos uma pedagogia clara, uma experiência, abrimos o jogo de juntos, se 
reunindo, conversando, agregando várias maneiras diferentes, acharmos uma 
maneira de integrar e desenvolver uma pedagogia. Não é que a gente não dava 



56 | P á g i n a  

 

atenção para isso, mas, como acho que éramos todos jovens, estávamos, algumas 
coisas, descobrindo juntos, tanto que a ênfase era nas aulas de prática de conjunto, 

nas aulas coletivas. (ANEXO 1, p. 195) 

 

 No início, Barba dava aulas de guitarra e violão, mas, já no segundo ano de existência 

da escola migrou para as práticas de banda: “eu já estava com essa vontade de partir para essa 

aula em grupo, trabalhar mais essa coisa de grupo, não só individual” (ANEXO 1, p. 198). A 

escola lhe deu a possibilidade de se expor naquilo que realmente tinha interesse.   

que era a música, pela qual eu tinha muita paixão e curiosidade. Segundo lugar, talvez 
esse por empreendedorismo e como a escola era nossa direção, a gente tinha essa 
liberdade para inaugurar um curso, mesmo que inédito, porque de certa forma 
ninguém teria que aprovar isso. (ANEXO 1, p. 196) 

 

 Hosoi menciona que Barba já vinha com algumas ideias a respeito da Percussão 

Corporal e que elas começaram a se intensificar na AUÊ: 

Eu lembro quando o Barba me mostrou isso, o Baião (faz a levada do Baião com sons 
de peito, palma, estalo). Quando ele mesmo “sacou” melhor o que ele estava fazendo, 
mas quase sem pensar, depois ele começou a sacar que dava para transpor para todos 
os ritmos. (HOSOI, 2017) 

 
 O curso, chamado Rítmica Corporal, foi inaugurado em 1995. Nasceu do interesse 

generalizado da escola nos ritmos desenvolvidos por Barba no corpo. 

 
Como nós estávamos ali, junto com os professores, e veio do próprio interesse dos 
alunos, informalmente, ali no cafezinho ou em outras situações, ali já estava quase 
pegando essa coisa da percussão corporal por fora, ou seja, já fazia uns quatro ou 
cinco anos que, desde a UNICAMP, de antes até, já era uma prática que, por mais que 
fosse só uma diversão, a gente, realmente, se empenhava em desenvolver ritmos. 
Então, quando eu comecei em 95, já tinha um certo material meu e coletivo também. 
Mas acho que o que deu esse start foi o marco de inaugurar um curso, falar que, a 
partir de tal data, haveria um grupo de estudos ou grupo de aula. (ANEXO 1, p.196) 

  

 Para Barba, a Percussão Corporal já existia no cotidiano infantil, no universo da 

brincadeira: “quando isso não existia como aula, claro que existia como brincadeira de mão, 

nas ruas, como jogos e como danças, cirandas, todas as brincadeiras de amarelinha, todas essas 

coisas, essa informação motora, rítmica e musical de brincadeira já existia” (Ibid., p. 206). Ele 

acredita ter dado contribuições para o assunto, mas entende que essa não é uma pesquisa 

somente sua: 

eu dei várias contribuições, mas a percussão corporal é universal. No meu caso eu dei 
algumas contribuições, todos do Barbatuques [deram], mas é uma coisa muito antiga. 
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Mas as pessoas que estão no entorno [...] tiveram experiências profundas e 
particulares a partir dessa técnica, eu acho uma  
Barbatuques já era tão particularizado, tinha tanta coisa para fazer, que eu fico muito 
feliz de ver os frutos e de ver como é um começo que pode chegar em tantos lugares 
a partir muito da experiência, do erro, do repensar tudo isso, vai chegar num lugar 
muito bacana ainda. (ANEXO 1, p. 212-213) 
 
 

QR Code 6 - Barbatuques – trabalho com crianças (mini documentário) 

 

https://www.youtube.com/watch?v= 

x0S5CzbcOLA&index=3&list=RDpFaWQhzaBJw 

Publicado por Barbatuques publicado em 21 

de maio de 2010, acessado em 31/05/18. 

 
 

1.3. Música Corporal: uma parceria e troca de experiências pedagógico-

musicais 

 

 Barba e Stenio se conheceram em uma Oficina de “Percussão Vocal”, ministrada por 

Stenio,  no SESC Consolação, em 1995. O convite para participar do curso partiu da cantora Lu 

Horta, que ficou sabendo do trabalho de Stenio e convidou Barba, supondo que a temática o 

interessaria. 

Eram aquelas oficinas de férias que tinham duração de até 15 dias, [...] era uma oficina 
generosa nesse sentido de duração, com grupos grandes, e aí eu vim a saber que o 
Stenio era um cara que já estava dando oficina faz tempo, fazia na Oswald de Andrade, 
fazia em vários lugares, mas até o momento eu não sabia, quando a Lu Horta me deu 
esse toque, [...] Parece que ao ir, eu já estava sentindo que tinha a ver (ANEXO 1, 
p.197) 

  

 A respeito do curso, Stenio nos diz que inventou o nome composto - Percussão Vocal - 

para indicar a parte percussiva e a parte melódica: “a voz traz a parte melódica naturalmente, 

e a percussão seria a parte do corpo percussivo, batidas, estalos...” (ANEXO 1, p.169) 

 Quando Barba chegou para fazer o curso, coincidentemente, Stenio já havia visto 

algumas matérias a respeito de Percussão Corporal, que o próprio Barba concedeu à TV Globo 

e à TV Cultura. Nelas, ele comparava o corpo percussivo a uma bateria, relacionando o chimbau 

com os estalos de dedos, o bumbo com as batidas no peito.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20x0S5CzbcOLA&index=3&list=RDpFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/watch?v=%20x0S5CzbcOLA&index=3&list=RDpFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/channel/UCWiT9kFZixWURbrDUFE7DRw
https://www.youtube.com/channel/UCWiT9kFZixWURbrDUFE7DRw
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 A empatia entre os dois foi muito forte, desde o início, relembra Stenio:  

quando a gente sentiu que um trabalho contemplava o outro, aí eu já fui direcionando 
o meu trabalho, combinando com ele. Porque a própria proposta do SESC era criar 
um samba, fazer um samba, batida de samba no corpo, e o Barba já tinha aquilo 
maduro, então a gente criou essa pequena orquestra de samba para acompanhar 
Carlinhos Vergueiro, que ia participar, e no final do curso ia ter essa festa no palco. O 
Carlinhos Vergueiro chamava o meu curso e o pessoal ia fazer samba. Então, o Barba 
já estava integrado nessa história. Eu peguei o Barba para concretizar essa história. 
(ANEXO 1, p.177) 

 
 

 Após esse encontro, Barba abriu a possibilidade da continuidade do curso de Stenio 

dentro da AUÊ Musical, para aqueles que quisessem e para os grupos de Percussão Corporal 

que já se desenvolviam na escola:  

eles já tinham iniciado um curso de rítmica corporal, que estava rolando e nesse encontro à 
noite, com meu trabalho, estavam lá muitas pessoas, amigos que eu acho que ele convidou, 
todos os amigos músicos para fazer aquela oficina, esse encontro. (ANEXO 1, p.177) 

 

 Stenio conta que ficou surpreso com a qualidade, o interesse das pessoas e com o 

ambiente criativo: “a gente começou a fazer várias noitadas assim, uma vez por semana, essa 

pequena participação do meu trabalho com o trabalho dele. Aí a troca já estava fértil, com o 

trabalho dele junto com o meu.” (ANEXO 1, p.177) 

 Stenio menciona que seus estudos sobre a parte percussiva do corpo eram muito 

frágeis. Isso porque seu trabalho se direcionava mais à voz, uma vez que, em palco, tinha que 

lidar com a Craviola e com o microfone. “Com o Barba, um microfone já não bastava, tinha que 

ser o corpo todo funcionando.” Ele acredita que Barba assimilou rapidamente a pesquisa “de 

abrir o leque para todos os ruídos do corpo”, das escalas possíveis, da parte melódica, sendo 

que a maior troca entre os dois trabalhos, seria no âmbito melódico.   

 Outra experiência docente conjunta foi a Orquestra Orgânica Performática, originada 

de um curso de Stenio Mendes, ministrado na Universidade Livre de Música (ULM). A proposta 

era a pesquisa sonora 

A orquestra já estava nesse campo de pesquisa, aí teve alguém que trouxe um pouco 
de sucata, foi quando mergulhamos num trabalho de pesquisa de sucata, junto com 
os sons corporais e efeitos vocais. Quando veio o Barba, ele trouxe um tipo de 
organização, de objetividade, fora o trabalho de apreciação de levadas, de rítmica e a 
criação de novos jogos que são obras de arte de movimento em som, performances 
vivas como o carrossel, como o relógio. Inclusive as pessoas que estudaram comigo, 
participam hoje dos Barbatuques. Foi uma troca bem consistente, até hoje, partindo 
da Universidade Livre de Música, que não era exatamente assim como hoje, uma 
escola voltada à músicos de orquestra sinfônica, não tinha esse viés. Era exploração 
de música popular, instrumento e ideias musicais das mais diversas. Tinha uma 
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abertura para essa mente de pesquisas [sonoras], que era a mente que eu gostava, 
que era a minha praia. (ANEXO 1, p.169-170) 

 

 A convivência entre Barba e Stenio foi aumentando e novas pesquisas foram surgindo 

dentro dos grupos. A presença de cantoras como Lu Horta, Helô Ribeiro e Mairah Rocha, 

contribuiu para a preparação vocal e para a inserção do canto naquela música que surgia frente 

aos improvisos e propostas vindas de Stenio e de Barba.  

 A ampliação das sonoridades corporais, envolvendo alturas e melodias, fez com que se 

repensasse o instrumento, não só como algo percussivo, mas também melódico e harmônico, 

uma vez que sua prática se fazia em grupo. Sendo assim, passou-se a chamar as práticas de 

Música Corporal. 

Então fechamos um ciclo muito interessante de utilizar todo o corpo: voz, canto, essa 
fase toda com a Lu Horta, também, e ficamos com um material muito amplo para 
compor. E o Barba tem esse talento para compor, que é muito raro, um bom 
compositor desses sons. Tanto que ele saiu na frente e, no mundo todo, ele é 
considerado um dos melhores nesse âmbito da composição para as sonoridades 
corporais percussivas. (ANEXO 1, p.178) 
 

 E complementa: “a gente fez uma troca maravilhosa nesse aspecto de Música 

Corporal.” (ANEXO 1, p.168) 

 Barba e Stenio foram se “contaminando” mutuamente, refletindo, repensando 

objetivos e traçando estratégias para alcançá-los. As trocas seguiram e entraram no campo 

educacional, com a criação de novos jogos e aprendizados conjuntos e coletivos, que serão 

expostos no próximo capítulo.  

QR Code 7 - Barbatuques e Stenio Mendes - auditório Ibirapuera 

 

Publicado por MrDan em 5 de jun de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=GhS7gddjPzQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhS7gddjPzQ
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Capítulo 2 – A MÚSICA CORPORAL NA EDUCAÇÃO MUSICAL BRASILEIRA 

 

 

 Edgar Morin (2014, p. 15) diz que “o conhecimento pertinente é o que é capaz de situar 

qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita”. 

Seguindo as suas reflexões, reconhece-se que, para entender a inserção da Música Corporal no 

contexto da Educação Musical brasileira, é preciso considerar as transformações da profissão 

nas conjunturas históricas e sociais do País para que, dessa forma, se possa compreender o 

momento em que as práticas da Música Corporal se introduziram como elemento performático 

e educacional no Brasil. Em vista disso, na primeira parte deste capítulo, intenciona-se retratar, 

brevemente, o panorama evolutivo da Educação Musical brasileira mostrando suas diferentes 

fases, e compreendendo que elas estiveram e estão atreladas às mudanças políticas, sociais e 

culturais.   

 

1. DOS PRIMÓRDIOS À CENA CULTURAL ONDE SE INSERIU A MÚSICA 

CORPORAL 

 

  No primeiro volume da Revista ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical), a 

Professora Alda de Jesus Oliveira expõe esse panorama concluindo que “a educação musical no 

Brasil tem sido, principalmente, um reflexo de propósitos políticos e religiosos.” (OLIVEIRA, 

1992, p. 35). A autora recorda que a formação da cultura brasileira recebeu contribuições de 

portugueses, espanhóis, ameríndios e africanos que, segundo Azevedo (1950, p. 285), 

“trouxeram suas línguas e culturas, suas canções e suas danças”.  

 A partir daí o País passou por várias propostas educacionais envolvendo a música, que, 

em determinados momentos, foram adotadas pela Igreja ou pelo governo brasileiro. Tais 

propostas foram descritas por Oliveira (1992, p. 35) e Fonterrada (2008, p. 35) a partir dos 

jesuítas. As autoras relatam, do mesmo modo, as grandes transformações ocorridas na 

sociedade brasileira a partir da vinda da Família Real portuguesa, em 1808. 
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 Desde então, sucessivas leis e decretos procuraram organizar o ensino de música nas 

escolas brasileiras, que a cada momento tomou uma determinada feição. Não se pretende, 

aqui, discutir essas transformações, destacando-se somente que nas décadas de 1930 e 1940, 

o Canto Orfeônico, movimento que introduzia um modelo de educação musical europeu, ao 

lado, porém, de ideais nacionalistas, foi incluído nas escolas por Villa-Lobos, a convite de Anísio 

Teixeira. 

 O movimento do Canto Orfeônico foi construído por dinâmicas culturais e institucionais 

no período da Primeira República, em São Paulo. Renato Gilioli (2008, p. 100) denota que 

“vários nomes foram responsáveis por criar o caldo cultural que levou ao surgimento do 

orfeonismo no Estado de São Paulo. Estes homens gravitavam em torno do Conservatório 

Dramático e Musical de São Paulo”. O autor caracteriza os estudantes da academia do final do 

século XIX como sendo “filhos da aristocracia de São Paulo e de regiões próximas”, que 

“provinham de um meio rural, aonde bens culturais, padrões estéticos e hábitos europeus 

chegavam esporadicamente” (ibid. p.106).  

 Constata-se, assim, que o grupo de educadores e músicos que iniciaram o movimento 

orfeônico paulista, viviam “em um meio no qual o nacionalismo era um valor arraigado há 

bastante tempo” (ibid., p. 101), mas a sistematização do processo do canto orfeônico somente 

se deu nas décadas de 1910 e 1920, e o folclore e o nacionalismo eram as suas bases.  

 Esse modelo chamou a atenção de Villa-Lobos, que o implementou em nível nacional, 

contando com os meios midiáticos da época: o compositor promoveu “a propaganda junto ao 

público mostrando a importância e a utilidade do ensino de música” (PAZ, 2000, p. 13) 

utilizando-se de meios radiofônicos e incentivando festivais e concursos orfeônicos pelo País. 

 Paralelamente ao movimento do Canto Orfeônico, tal qual ocorria nas escolas públicas, 

a educação musical suscitava interesse dos músicos brasileiros, que procuraram estabelecer 

suas bases a partir das abordagens do suíço Émile Jaques Dalcroze, do alemão Carl Orff e do 

belga Edgar Willems, os quais, no início do século XX, renovaram o ensino da música, 

recorrendo a propostas de caráter ativo e enaltecendo o aprendizado intuitivo “A tônica era 

dizer eu sinto em lugar de eu sei” (PAZ, 2000, p. 10). Tais abordagens encontraram uma boa 

receptividade no Brasil com os professores Liddy Chiaffarelli Mignone e Sá Pereira, no Rio de 

Janeiro, e Anita Guarnieri e Isolda Bassi Bruch, entre outros, em São Paulo. Também chegava 

ao Brasil o professor Hans Joachim Koellreutter, trazendo consigo os procedimentos da música 
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nova, voltados à pesquisa e à experimentação, dimensionando o ensino musical para o 

desenvolvimento dos processos criativos, inserindo a cultura universal no País, ainda que em 

âmbito restrito (FONTERRADA, 2008, p.215). 

 Na década de 1960, em vários países, novas perspectivas surgiam em torno da educação 

musical, cujo foco era o experimentalismo, a pesquisa e a descoberta sonora, dentro do que se 

chamava de música contemporânea. Esse período nos interessa pela mudança na concepção 

do ensino de música, como se verá. Nomes como John Paynter, George Self e Raymond Murray 

Schafer, entre outros, tornaram-se importantes referências do ensino musical baseado na 

escuta, na criação e na experimentação.  

 No Brasil, o movimento renovador recebeu o nome de “Oficinas de Música”. De acordo 

com Conrado Silva, um dos precursores do movimento, elas tiveram origem “nas experiências 

radicais que os compositores da música chamada erudita empreenderam após a Segunda 

Guerra.” (SILVA, 1983)9. Silva explica, ainda, que o fato importante foi o advento do ruído, que 

conquistou seu lugar e possibilitou uma nova maneira de entender e realizar a música:  

Com efeito, foi nesse tempo que o ruído conquistou seu lugar na música, junto com 
as “notas”, a harmonia e melodia com elas trabalhadas. As técnicas de realização de 
música com sons ambientes, recolhidos com microfone, ou sons artificiais, gerados 
via aparelhagem eletrônica, demonstraram que a composição não era mérito 
exclusivo de altas elucubrações com esquemas tonais, ou até dodecafônicos ou 
seriais, mas que o conceito de compor, no seu sentido mais lato, era possível também 
com materiais, talvez não tão “nobres” quanto as notas (repito, as notas, e não o som 
em si) dos instrumentos clássicos, porém bem mais “concretos” sob a forma de 
qualquer som que fosse considerado. (SILVA, 1983) 
 

 O autor salienta que a manipulação direta do som em si “não só abriu as portas a um 

novo conceito de composição como fez repensar todo o próprio conceito de música” (Ibid., 

1983), transformando o método especulativo e matemático em um método físico, uma oficina.  

 Segundo Conrado, esse movimento surgiu em vários lugares simultaneamente, com 

diferentes pedagogos, que, geralmente, eram, também, compositores e desenvolveram 

métodos próprios para aplicar com seus alunos músicos e leigos que apenas queriam 

desenvolver aptidões. No Brasil, o movimento foi iniciado em 1968, na Universidade de Brasília, 

com um grupo de alunos e professores de Composição, que ansiavam pela disseminação da 

“nova música brasileira”. A essa época, Koellreutter já desenvolvia um trabalho de orientação 

                                                             

9 Disponível em http://www.conradosilva.com.br/texto_Educacao_Musical.html, acessado em 24/05/2018 

http://www.conradosilva.com.br/texto_Educacao_Musical.html
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direcionado às oficinas de música, que muito contribuiu para os grandes focos dessas no País, 

pois, por onde passava, deixava elementos criadores (FONTERRADA in: FERNANDES, 1997, 

p.70). 

Em 1971, veio a reforma educacional por meio da Lei 5.692/71 em que a música perdeu 

o status de disciplina e se transformou em atividade, agrupada a outras linguagens artísticas: 

Artes Plásticas, Artes Cênicas e Desenho Geométrico. Essa situação perdurou até 1996, quando 

a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 alterou o nome das linguagens artísticas e substituiu 

o Desenho Geométrico por Dança, mantendo, porém, o conjunto das quatro linguagens 

artísticas em uma única disciplina – Arte. 

 Tal conjuntura não beneficiou o ensino de música, mas possibilitou iniciativas 

experimentais por parte dos professores de música, nas aulas de artes. 

 Esse panorama nos remete à afirmação de Selma Pimenta (1997, p. 3) que diz: “algumas 

profissões deixaram de existir e outras surgiram. [...] outras não chegam a desaparecer, mas se 

transformam adquirindo novas características para responderem a novas demandas da 

sociedade.” Pimenta observa que esse foi o caso da profissão professor, mas, diante dos fatos, 

aplica-se, pertinentemente, à profissão do músico e, consequentemente, do educador musical, 

pois “é na leitura crítica da profissão, diante das realidades sociais, que se buscam os 

referenciais para modificá-la” (Ibid., p.3) 

 É nesse contexto que se encontra a construção e o desenvolvimento das práticas da 

Música Corporal propostas por Fernando Barba e Stenio Mendes. Imersos numa sociedade em 

mutação e com desejo de desenvolver sua própria música, aliados à necessidade de 

sobrevivência por meio de seus ofícios, Barba e Stenio são agentes criadores e transformadores 

de suas profissões, alinhados às tendências de uma identidade profissional que se construía 

por intermédio da ressignificação da profissão e da revisão de tradições e significados sociais 

da mesma. 

 Fica claro, em suas falas, que as metodologias das Oficinas de Música os influenciaram 

a ponto de se aprofundarem em suas práticas e princípios, apropriando-se dessa “linguagem” 

(como referido por Conrado Silva) para seus fazeres docentes: 

 
[...]eu pendi mais para esse lado intuitivo, valeu a pena, porque era o lado da 
educação que eu queria mais enfatizar, porque o lado mais sistematizado já tem 
muito aí, de referência. Eu sentia que, talvez, por mim, pela minha visão, ou seja, mais 
racional ou não, eu queria pender mais para esse lado, memorização, sentir o ritmo, 
lembrar, não depender só de partitura ou só de reproduzir. (ANEXO 1, p. 204) 
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Eu acho que é interessante dar essas ferramentas da linguagem musical codificada, 
do pentagrama, que é um código. Ter as técnicas de compartilhamento, de acesso a 
outras inspirações, a obras de arte, mas não esquecer deste outro espaço, deste outro 
lugar que é o da criatividade, desse estado psicológico que é ter uma presença 
especial, um campo de libertação afetiva, de relação com o próximo que a arte 
proporciona (ANEXO 1, p. 171) 

 

  

2. A CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS DA MÚSICA CORPORAL DE 

BARBA E STENIO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 
 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 
um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino 
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 
que ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade (FREIRE, 2002, p. 16) 

 

 A metodologia proposta por Stenio Mendes e Fernando Barba foi se construindo na 

prática, assim como a de vários educadores de suas gerações, uma vez que não havia cursos 

específicos de Licenciatura em Música em São Paulo e o País vivia as consequências do 

ostracismo da música nas escolas devido à Lei no. 5692/71. Esta, instituiu a Educação Artística 

nas escolas em detrimento das disciplinas artes industriais, música e desenho. Como 

consequência da nova legislação, os cursos superiores de Música foram profundamente 

afetados: extinguiu-se o Canto Orfeônico e criou-se o curso de Educação Artística, que tinha 

duas modalidades: Licenciatura curta e licenciatura longa. A primeira formava o professor 

responsável pelas quatro linguagens, sem especialização em nenhuma delas, enquanto a 

segunda formava o professor que, embora legalmente apto a lecionar as quatro linguagens, 

especializava-se em uma delas – Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música e Desenho Geométrico. 

Além do curso de Educação Artística, os cursos superiores ainda ofereciam a modalidade 

Bacharelado que, no caso da Música, abria-se em diferentes habilitações: Instrumento, Canto, 

Composição e Regência.  Considerando a afirmação de Amato (2006, p. 145) de que “a história 

tem um papel formador do ser, proporcionando-lhe novas reflexões acerca do meio em que 

vive e interage”, é plausível dizer que a profissão do educador musical, na época em que os 

protagonistas desta investigação construíam suas identidades profissionais, passava por um 

momento de reinvenção.   
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 Mesmo fora do contexto da educação básica, a educação musical resistia nos 

conservatórios, nas escolas livres de música e ganhava força nos projetos socioculturais. A 

necessidade de uma abordagem prática da música dentro da disciplina educação artística, 

também fez que as Oficinas de Música ganhassem corpo e se estabelecessem como 

metodologia de ensino. As instituições formadoras de professores passaram a promover tais 

atividades como cursos complementares, no intuito de proporcionar vivências e experiências 

que pudessem ser aproveitadas pelos educandos em suas atuações profissionais. Há, nesse 

período, uma confluência de princípios pedagógicos, culturais e didáticos, que buscavam 

atender às urgências sociais apontadas por Freire e Morin, entre outros pensadores da 

educação, que detectavam os problemas da sociedade moderna causados pela fragmentação 

das disciplinas em especialidades e pelas desigualdades sociais, fossem econômicas, culturais, 

educacionais ou, mesmo, tecnológicas.  

 Envoltos por esse cenário, Barba e Stenio dedicaram suas pesquisas à demanda desse 

mercado de trabalho, desenvolvendo uma didática para Oficinas de Música, fato esse 

observado pela pesquisadora na época em que trabalhava como coordenadora pedagógica na 

AUÊ Musical, escola onde se desenvolviam os cursos propostos por Barba e Stenio. As oficinas 

eram ministradas para um público amplamente diversificado, provindo das mais variadas 

condições sócio-econômico-ambientais.  

 

 

 Stenio Mendes e a educação musical: um laboratório de libertação pelas artes 

 

 A primeira experiência de Stenio com um curso extensivo, foi na Universidade de São 

Paulo (USP), durante a semana de Biologia, logo após o seu encontro com Theophil Maier e 

Djalma Correa.  

Era um lugar só de estudantes, que eu achei muito incrível os sons que eles faziam 
dos bichos. A apreciação que eles tinham de sons de bichos, isso me surpreendeu 
muito, os timbres de vários animais. Eles tinham paixão por bicho, que musicalidade 
maravilhosa era essa afetividade pela natureza, quanta música que tem, nesse estilo 
musical que eu trabalhava. Aqueles sons, aquela floresta, a gente apagava a luz e 
ficava aquela coisa, aquela cantoria de pássaro, inacreditável, que maravilha. Me 
entusiasmou muito aquele primeiro contato. (ANEXO 1, p.183) 
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 Stenio conta que, para esse seminário de biologia, preparou um exercício chamado 

Sequência Minimal, onde “um começa com um som, outro começa com outro, vai se 

encaixando, combinando, sem critério de rítmica, de nota, de nada, só por prazer do som. Um 

brinquedo, a mais pura vontade de brincar com os sons” (ANEXO 1, p.183) 

 Com essa turma, o músico vivenciou seu primeiro descontrole de um grupo de 

aprendizes. Ele relata que, no último encontro, a paixão em comum dos aprendizes pelos sons 

dos bichos e da natureza misturados à voz humana e a vontade de brincar os conduziu a um 

transe coletivo: “tinha uns troncos, e esses troncos começaram a rolar para lá e para cá, eles 

subiram no tronco, eu perdi todo o controle do exercício” (ANEXO 1, p.183). Em uma tentativa 

de brecar a catarse, Stenio dava o comando com a palavra “para”, mas, para sua surpresa, os 

participantes começaram a improvisar com a palavra “para”, e passaram dançar. Stenio sentou 

e observou que as pessoas estavam totalmente descontroladas e se divertindo muito. 

Percebendo o entusiasmo do grupo e preocupado em retomar o controle do exercício, como 

uma estratégia instintiva, Stenio resolveu parar e ficar sério, como uma estátua, então, as 

pessoas foram olhando para ele e aos poucos foram parando 

depois vieram me falar que eu era um bruxo, colocando a responsabilidade daquele 
descontrole que estava havendo, daquela quebra toda, atribuindo a mim. Como se 
eles entrassem em um lugar, que eles mesmos não tinham que ter nenhuma 
responsabilidade sobre si, como se eu fosse o condutor daquilo. Mas na verdade eu 
só dei um estímulo (ANEXO 1, p.184). 

  

 A partir desse episódio, Stenio começou a sistematizar suas aulas. Percebendo suas 

responsabilidades como orientador, iniciou suas reflexões como educador, ressignificando seus 

aprendizados e direcionando-os para o compartilhamento. 

 Por sua experiência, Stenio defende que o educador deve procurar saber o contexto 

cultural do grupo que irá orientar, “para você dialogar, para falar uma língua que não seja tão 

estranha, então você tem que falar sobre um pouco da cultura que eles absorveram” (ANEXO 

1, p.189) Acredita que se possam propor experiências a partir da cultura tradicional absorvida 

pelo grupo, como por exemplo, propor a uma comunidade europeia um improviso ou 

brincadeira de exploração sonora que possa partir de escalas modais. Portanto, Stenio não 

menospreza a linguagem musical codificada e tradicional. Ele a vê como “técnicas de 

compartilhamento, de acesso a outras inspirações, às obras de arte”. No entanto, ele acredita 
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que o educador não deve se esquecer do lugar da criatividade, que julga ser um estado 

psicológico, o qual exige uma presença especial: “esse campo misterioso, utópico e que 

alimenta muito a relação humana.” (ANEXO 1, p. 171). 

 Com base nos conhecimentos adquiridos em suas vivências, Stenio desenvolveu jogos 

e exercícios aos quais se refere como brinquedos, cuja finalidade é trabalhar a escuta apurada 

e interativa. Segundo ele, o primeiro jogo elaborado foi a Sequência Minimal, onde cada 

participante cria uma sequência sonora “mínima”, melódica e/ou rítmica, e fica repetindo 

enquanto os outros participantes inserem as suas, também, até que todas elas estejam soando 

juntas. Esse jogo pode variar e terminar de várias formas: o orientador pode ir silenciando um 

a um até que o ultimo somado fique soando sozinho; é possível reger essa montagem musical 

experimentando as combinações dos timbres e sequências sonoras propostas pelos 

participantes;  

tem horas que é bacana, que eles pegam o brinquedo e jogam tudo para o alto, eles 
não repetem mais, eles começam a inventar e é um prazer imenso você quebrar as 
regras. E é artístico quando você consegue quebrar as regras, você percebe que tem 
um negócio melhor, que tem um lugar melhor que é essa vontade de brincar com os 
sons, de se entregar para esses sons, então as regras ficam só como um patamar. 
(ANEXO 1, p.184) 

 

 Um segundo jogo criado por Stenio, ao qual ele denomina de Contágio Livre, possui 

um processo de construção sonora diferente da Sequência Minimal, em que o estímulo é 

lançado em sequências. O Contágio Livre se inicia com uma pessoa lançando o estímulo, em 

seguida, outras pessoas vão se contagiando com esse estímulo e, ao mesmo tempo, lançando 

outros estímulos para que outros se contagiem, assim acontece até que todos estejam afetados 

pelos sons e comecem a brincar. Para Stenio, este é um processo interessante, pois vai 

aquecendo a percepção e as pessoas começam a apreciar mais, e a partir daí qualquer estímulo 

“pega fogo”. Stenio compartilha sua percepção de que este processo de aquecimento é a 

transição do “mental falante” até seu silenciamento, quando “começa a só sentir. Deixa de 

pensar.” 

É uma coisa de entrega, tem o aspecto da entrega que você se identifica com o outro, 
é uma aquietação dessa mente falante, que julga, que analisa. A mente normal. Então 
tem esse processo que eu acredito que foi apontado, por aquela autora do 
“Desenhando com o Lado Direito do Cérebro”, Elizabeth Edwards (2012)mas era um 
estudo sobre os hemisférios (do cérebro) e suas funções, que tem uma da linguagem 
do lado esquerdo e do lado direito é o sentir. Nesse exercício, a gente sente bem essa 
passagem, que é o lugar onde a gente brinca, onde a gente cria. Um lugar que a gente 
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se entrega, que se funde ao coletivo, é muito interessante essa pesquisa, a gente 
extrapolar a si mesmo. Mas precisa do ritual de aquecimento para ativar o outro lado. 
(ANEXO 1, p.185) 

 

 Stenio avalia que seu trabalho só funciona quando a pessoa sai de um lugar e se 

transporta para outro território e que, para isso acontecer, é necessário um ritual que provoque 

essa transição: 

[...] não pode ter pressa. Não tem que ser apressado. Por isso que às vezes não é fácil 
instalar esse tipo de ritual. Inclusive não só não é fácil, como a mente dominante, que 
é nossa mente habitual, ela tem horror à paciência, a esse lugar que é paciente. Que 
ela é apressada, mesmo. Ela sempre fica se cobrando, “você não pode ficar parada, 
assim, tem tanta coisa para fazer”, é uma cobrança constante. A arte é quase um 
campo de meditação, que você tem que parar tudo. E não é para o futuro, que você 
vai fazer, ou para uma apresentação daqui a uma semana, ou com o propósito de um 
futuro, é agora. (ANEXO 1, p.186) 

 
 Ele acredita, também, que o mundo contemporâneo nos impõe uma pressão social e 

que a arte, a música e a criatividade se encontram em um espaço ligado à “meditação, a um 

espaço de busca de silêncios internos, sensibilidade mais refinada”. Essas percepções se 

fizeram a partir de suas leituras e estudos a respeito da neurologia, um interesse paralelo ao 

estudo da arte. Ele diz: 

[...] acho que está muito ligada essa coisa de um hemisfério cerebral ser mais racional 
e o outro ser mais do sentir, mais poético, mais criativo. Isso não é uma invenção da 
mente humana, isso é uma constatação científica [...] fico querendo fazer essa 
transição dos hemisférios com a música. Sei que já teve gente que trabalhou com 
desenho, com essa transição dos hemisférios cerebrais da criatividade, como a Beth 
Edwards [...] eu tenho essa tendência de fazer essa transição para o lado poético 
também com os timbres, com esse universo de timbres que equivalha a uma das 
características de percepção desse hemisfério direito e a música, a poesia. Então, 
paralelamente à música eu vou estudando essas referências que são próximas e que 
têm um bom diálogo com uma proposta pedagógica de música, de arte, porque a arte 
não é só entender a arte, não é só ter conhecimentos de arte. A arte é para você sentir 
e se transportar para estados psicológicos novos, ou da infância, algo ligado à 
percepção pura, à percepção de presença que não esteja subjugada a nenhuma regra 
racional ou julgamentos, talvez até ligada ao brincar, ao prazer de brincar, prazer de 
sentir-se livre, afetivamente livre, algo que fazia parte da infância, da apreciação da 
infância. (ANEXO 1, p.171) 

 

 Por fim, Stenio define seu trabalho como “um laboratório de libertação pela arte”, uma 

busca pelo autoconhecimento, de entendimento da mente humana. No campo da educação 

musical, Stenio se considera um “provocador” de uma pesquisa que vai além da descoberta de 

novas fontes sonoras, da atitude de apreciação e valorização dos timbres estranhos, e tem 

como objetivo transformar o estranho em algo familiar e incorporado.  

O estranho não só de fora, mas o estranho de si mesmo, acho que é uma dimensão 
muito rica, que a gente até esquece que tem, um fluxo sempre novo de si mesmo. Eu 
vejo mais ou menos nesse aspecto, um provocador, essa provocação que faço comigo 
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mesmo, eu tento compartilhar esse impulso de provocação com o coletivo. (ANEXO 
1, p.176) 

 

QR Code 8 - Carrocel – IBMF Brasil 2010 – Show de encerramento 

 

Barbatuques e Orquestra Corporal sob regência de Fernando Barba, 

Keith Terry e Stenio Mendes 

https://www.facebook.com/roberta.forte.35/videos/t.1807396893/1362198274150

/ ?type=2&video_source=user_video_tab 

 

 

 Fernando Barba na educação musical: um espaço emocional de confiança e 

brincadeira 

 

 Com a abertura do curso de Rítmica Corporal, começaram a surgir as questões didáticas, 

as preocupações com a forma de ensino e a assimilação do aprendizado. Barba, então, foi se 

identificando com o ensino coletivo: 

[...]com relação ao educacional, eu fui tomando mais gosto pela aula em grupo, que 
trabalha mais esses valores de grupo, de papéis musicais, de escuta.[...] já sabia um 
pouco e já ensinava um pouco do que eu sabia e continuava aprendendo, misturando 
uma situação de aula mais formal com momentos bem intuitivos, outra coisa de tocar 
em bandas com amigos, aprendendo junto, descobrindo, esses saberes já estavam 
presentes ali, e já foram assuntos pelos quais eu me interessei, então o artístico e o 
educacional estavam bem juntos: experimentar, aprender, compartilhar, por muitas 
vezes apresentar, por outras vezes pesquisar. O que aconteceu é que foi saindo dos 
instrumentos, da música mais específica do instrumento, uma coisa mais geral de 
música, e de repente, percussão corporal. Aí focou bastante nisso, eu não voltei a dar 
aula de instrumento. (ANEXO 1, p.199) 

 
 O interesse de Barba pelas questões holísticas e psicológicas nunca cessou; quando 

iniciou as aulas de Rítmica Corporal, Barba também frequentava as oficinas de Meir Schneider 

a respeito da técnica fisioterapêutica do auto cura. Nessas aulas se trabalhava muito o toque, 

a massagem, fatores que Barba levava para seu curso: 

no começo, a gente fazia a percussão no outro. Eu estava pensando por esse lado, 
como um relaxamento também, como uma atividade terapêutica, mesmo porque eu 
não tinha tanto o conhecimento ou as noções. Uma parte era isso. A parte dos sons e 
de treinar as maneiras de fazer era presente, porque isso é como se fosse o alfabeto 
do assunto, eu já estava às voltas com isso de ensinar, era uma parte presente. Talvez 
a principal coisa fossem os ritmos, mesmo, eu tinha vários ritmos, e esses ritmos ... 
eu acho que já tinha algumas práticas que eu já trazia, e que eram, não minhas, 

https://www.facebook.com/roberta.forte.35/videos/t.1807396893/1362198274150/%20?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/roberta.forte.35/videos/t.1807396893/1362198274150/%20?type=2&video_source=user_video_tab
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ancestrais, assim como por exemplo o refrão e improviso, ou ecos, que é a imitação 
(ANEXO 1, p. 197) 

 
 Barba também se preocupa com os limites de seus alunos, alegando que, em uma aula 

em grupo, as limitações devem ser respeitadas, portanto, há uma preocupação com o espaço 

educacional que para ele deve ser 

um espaço de segurança. Um espaço emocional, de confiança. Esse é um ponto bem 
importante porque eu fui descobrindo isso aos poucos, não é nada que eu sabia. Mas 
se pensar desde lá de trás na minha experiência, aprendendo ou ensinando, parece 
que é criando um vínculo emocional de apoio e tendo uma sustentação do outro, um 
ambiente de brincadeira, que cria um ambiente de confiança, a música acontece. Essa 
é minha principal crença. Como se você botasse pressão demais ou expectativa 
demais, virava algo maçante, muito chato de fazer. Ou também se fica uma coisa 
muito largada, sei lá, acho que isso, no meu fazer, já estava premente. Estava 
acontecendo. (ANEXO 1, p.199) 
 

  A criação e o improviso sempre estiveram presentes nas propostas de Barba, muito, 

talvez, por conta de suas vivências. Para Barba, a improvisação é a prática dos conteúdos; ela 

“faz você juntar o conteúdo técnico manual de como segurar uma baqueta ou tirar o som do 

corpo” com os “conteúdos como escala, ou notas, ou sequências rítmicas.” Em seu 

entendimento, Barba ressalta que é preciso que o educador dê esse “tempo para brincar e 

fazer variações” em cima do conhecimento adquirido, “são momentos de você adquirir 

intimidade com o material que você estava só entendendo como um número ou então olhando 

à distância” (ANEXO1, p. 204). Conduzindo para esse lugar do “brincar e improvisar”, o 

educador se torna um facilitador do contato do conteúdo com a prática. 

 Em 1999, Barba experimentou dar aulas para crianças:  

Eram grupos mistos, porque como eram cursos de atividades complementares do 
horário normal de aula, os que estudavam à tarde chegavam mais cedo, misturava de 
4 a 9 anos, tinha várias idades, era como se fosse uma eletiva, uma matéria. (ANEXO 
1, p.201) 

 
 Nessa época, a música não era obrigatória nas escolas, o curso era oferecido em 

modalidade extracurricular, por isso, era comum a saída e entrada de novos participantes na 

aula, o que tornava difícil um trabalho fluente e objetivo. Barba relata que “sempre tinha 

crianças que estavam começando do zero, outras já tinham se adiantado, daí chegavam novos. 

Era uma situação sempre difícil, inicialmente, de conseguir a atenção deles” (ANEXO 1, p.201). 

Ele revela que sempre gostou de interagir com as crianças, mostrando os sons e brincando 

informalmente; preferia essa relação mais descompromissada, do que “estar enquadrado 

dentro de um horário de aula”.  
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 Este foi um dos motivos pelos quais Barba optou por se especializar em aulas coletivas 

para jovens e adultos. Mais tarde, com o interesse dos educadores por sua pesquisa, Barba se 

aprofundou em uma didática que ele chama de “universalizada”, onde os resultados se 

multiplicam por meio dos aprendizes: 

Eu pensava que, em um grupo de trinta educadores, cada um deles leva para outros 
lugares e vão saber muito melhor as particularidades dos seus grupos. Foi uma outra 
coisa que me tendeu mais a universalizar, [...], do que ficar em uma escola, do que 
ficar fixo. Mas eu sinto que meu trabalho atingiu muito através de todos vocês, de 
todas as pessoas do Barbatuques e dessa época da AUÊ, que pegaram cada uma 
dessas experiências, desses procedimentos, desses jogos e foram aplicando e 
adaptando, verificando o que funciona ou não para cada idade ou para cada grupo. 
(ANEXO 1, p.201) 

 
 As vivências docentes de Barba, o fizeram perceber que 

cada educador deve ser um emissor de música, a música tem que passar por ele, ou 
seja, ele dominando o instrumento, ou tirando som do próprio corpo, ou cantando, 
ou dançando. Ele tem que ter a música como uma aliada, amiga dele, é algo que ele 
tem que viver, ter uma experiência com isso, não é algo que ele leu a respeito só. [...]. 
Eu não acho que seja uma coisa que dependa só de uma graduação numa instituição 
ou numa universidade, isso pode ajudar, mas não garante. Na mesma forma como o 
fato de não ter, a priori impede, limita.  (ANEXO 1, p. 203) 
 

 Barba julga importante o educador musical ter paciência, saber se repensar, perceber 

as diferentes maneiras de abordar seus grupos, entender que nem todos aprendem da mesma 

forma 

 
tem um lado que eu chamaria também de carisma ou animação, vontade de 
conseguir trazer uma alegria para o grupo, uma confiança, que está ligado à paixão 
pelo que você faz. Porque você, de alguma maneira, eletriza o grupo, traz a energia, 
a vontade, convoca para que as pessoas olhem para algumas coisas. Tem um lado de 
humor, de brincar um pouco com isso, e talvez também tenha essa coisa específica 
do conhecimento do assunto. O conhecimento principal acho que é o conhecimento 
que tem no coração, sentir a coisa mesmo. Não é só de saber e ter lido. Porque música 
tem isso, uma experiência; se a pessoa é um professor de música, quer dizer que ele 
se diverte tocando um violão ou cantando ou ouvindo música ou batucando, e caso 
não, seria estranho, porque, para ele, só transmitir uma coisa friamente, parece que 
não vai. Então, esse contato do educador com a música, tocar, brincar, ir buscar, 
conhecer, ter cada vez mais conhecimento e domínio, é fundamental. (ANEXO 1, 
p.203) 

 
 Outro fator que o fez “universalizar” sua carreira foi a evolução do Grupo Barbatuques, 

que se tornou incompatível com a manutenção da escola: 

tendo essa questão de ter a escola fixa AUÊ e como o Barbatuques cresceu, ficou um 
pouco conflitante. Mesmo nesse sentido eu tive que fazer uma opção e universalizar 
um pouco mais, porque uma hora ficou conflitante uma coisa mais de bairro, local, 
que precisaria de uma atenção grande, e aí eu fiz uma opção por uma coisa mais 
universal, acabei indo para outros estados, países. Foi um movimento que, 
observando agora, já vem lá de trás que eu sinto esse impulso. (ANEXO 1, p. 199) 
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QR Code 9 - Barbatuques – trabalho com crianças (mini documentário) 

 

https://www.youtube.com/ watch?v=x0S5CzbcOLA&index 

=3&list=RDpFaWQhzaBJw 

Publicado por Barbatuques publicado em 21 de mai de 2010, 

acessado em 31/05/18 

 
 

 

3. A AÇÃO CONJUNTA 

 

 

 Barba e Stenio são muito semelhantes em suas maneiras de refletir a respeito do ensino 

da música, muitas de suas ideias coincidem com os pensamentos de Paulo Freire quanto a uma 

pedagogia autônoma. Ambos são absortos e críticos em relação à educação musical, a todo 

momento demonstram preocupações para com seus aprendizes e buscam soluções em seus 

modos de ensinar. Essa é uma atitude implícita ao que Freire chama de formação permanente 

dos professores, em que “o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” 

(FREIRE, 2002, p. 22). Para o pedagogo, o pensamento crítico, a partir da prática, pode melhorá-

la, assim como o discurso teórico, segundo ele “necessário à reflexão crítica”. Para ele, esse 

pensamento torna-se tão concreto a ponto de se confundir com a prática; quanto mais o 

educador se assume como um crítico reflexivo, maior será sua capacidade de mudar, de 

promover-se “do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica” (ibid., 

p.22). 

 Talvez por essas afinidades, tanto da pesquisa de sonoridades quanto da reflexão 

docente, é que a união de seus trabalhos tenha alcançado campos tão diversos, como a 

performance e a educação. 

Os referenciais conjuntos 

 Após suas primeiras experiências conjuntas com os grupos da AUÊ Musical e da ULM 

(Orquestra Orgânica Performática), mencionadas no capítulo anterior, Barba e Stenio 

perceberam que precisavam de referências para o aprimoramento do instrumento corpo. A 

dupla, então, começa a frequentar cursos com o intuito de aprimorar a pesquisa conjunta: 

https://www.youtube.com/%20watch?v=x0S5CzbcOLA&index%20=3&list=RDpFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/%20watch?v=x0S5CzbcOLA&index%20=3&list=RDpFaWQhzaBJw
https://www.youtube.com/channel/UCWiT9kFZixWURbrDUFE7DRw
https://www.youtube.com/channel/UCWiT9kFZixWURbrDUFE7DRw
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fomos no workshop do Naná juntos, Naná Vasconcelos, captar aquela força de ritmos 
brasileiros, aquela energia. Fomos eu e o Barba. Depois fizemos o workshop do 
STOMP, quando eles vieram aqui. Era um cachê bastante alto para a gente, mas 
decidimos investir, pois a gente precisava pegar essa perspectiva. (ANEXO 1, p. 178) 

 

 Segundo Stenio, o STOMP trouxe a valorização dos sons com os pés. Apesar de já 

estarem estudando a Catira e o Coco (manifestações populares que em suas danças utilizam o 

“sapateado” rítmico fraseado), o STOMP trouxe essa questão mais desenvolvida, pois tinham a 

base do Tap Dance10 (Sapateado) e do Gamboot11 (sapateado de Botas criado por mineradores 

Africanos). Essa referência introduziu no grupo o pensamento do ritmo coreografado. 

 O campo ainda era muito novo, as pesquisas das sonoridades corporais utilizadas no 

fazer musical ainda caminhavam timidamente, portanto, buscar referências nas tradições e 

sonoridades de outros povos foi uma alternativa que enriqueceu a pesquisa da Música 

Corporal. Stenio menciona a influência da música étnica: 

A música étnica trouxe todo o campo da estranheza. Quando você escuta uma música 
étnica é estranho, tanto a escala quanto os timbres, então para quem está dentro 
deste ouvido da pesquisa, a música étnica é uma fonte muito rica para você 
experimentar elementos novos, para onde que leva esse timbre...e naturalmente, 
como o campo era de laboratório, esses sons estranhos, de buscar o estranho, de 
incorporar o estranho, a música étnica naturalmente virou nossa parceira. (ANEXO 1, 
p. 170) 

 
 Paralelamente ao movimento investigativo dos protagonistas desta investigação, outros 

trabalhos surgiam com a mesma temática, despertando o interesse de ambos: 

[...] sou curioso. Pesquisei outras linhas, mas, dentro da linha que eu exerço, fui muito 
mais intuitivo do que informado, fui me informando durante. Por exemplo, eu já 
começava a dar aula de percussão corporal, eu tinha a referência do trabalho do Naná 
Vasconcelos, Bobby McFerrin, do Hermeto [Pascoal], depois veio o Grupo STOMP, 
que fazia algumas coisas específicas. Mas eu só fui descobrir uma diversidade maior 
ou as coisas que tinha em volta disso, seja de cultura popular ou de coisas 

                                                             

10 Sapateado é um estilo de dança que tem como principal característica os ruídos que os dançarinos produzem com os sapatos em contato 

com o chão, fazendo dos pés dos dançarinos verdadeiros instrumentos de percussão. Mais informações: 

https://www.infoescola.com/danca/sapateado/ - Último acesso em 19/06/18. 

11 O Gumboot surgiu em meados do século XIX, no Sul da África. Naquele período, ocorreram as descobertas das Minas de ouro e diamante 

em diversas regiões do país sob a batuta dos colonizadores Holandeses e Britânicos. Apesar de algumas leis terem sido promulgadas para 

controlar o estabelecimento e a livre circulação de pessoas nativas, muitos dos povos negros segregados em tribos eram enviados às Minas 

como mão de obra local. Por conta dessa profusão de identidades e das diversas línguas faladas por eles (a África do Sul tem cerca de onze 

línguas oficiais), os trabalhadores encontraram um formato de se comunicar sem precisar recorrer ao idioma falado. Descobriram que o 

batuque das botas, canto e gritos eram a solução para que pudessem se comunicar. Segundo Rubens – entusiasta dessa técnica no Brasil – 

havia diversas simbologias que simplificavam essa comunicação como a “saudade da família”, o trem que os conduziam às minas e a própria 

iniciativa em se divertir por mais que estivessem em condições insalubres de trabalho. “A coerência de sons e ritmo foi amadurecendo e aos 

poucos transformaram a ‘comunicação das botas’ em dança”, sintetiza o bailarino. Informações encontradas em 

http://gumbootdancebrasil.blogspot.com/p/origem-do-gumboot-dance.html - último acesso em 19/06/2018. 

https://www.infoescola.com/danca/sapateado/
http://gumbootdancebrasil.blogspot.com/p/origem-do-gumboot-dance.html
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contemporâneas, embora algumas coisas também passaram a acontecer durante o 
tempo do Barbatuques, então eu também vi em tempo real (ANEXO 1, p.195) 
 

 Em 2008, na California (EUA), realizou-se o primeiro Internacional Body Music Festival 

(IBMF)12, idealizado pelo músico percussionista e bailarino americano Keith Terry, um dos 

precursores da Body Music nos EUA, que reuniu vários artistas do mundo, embrenhados na 

pesquisa e desenvolvimento da Música Corporal.  Desde então, esse festival vem crescendo e 

sendo realizado em vários países. Sua 3ª edição, realizada no Brasil, na cidade de São Paulo, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e com o Consulado Americano, teve o Grupo 

Barbatuques como anfitrião13. 

 João Simão (2013, p. 28) conta que “durante os festivais, muitos grupos se apresentam 

e ensinam uma forma específica de fazer música com o corpo. O intercâmbio é intenso e 

extremamente importante na consolidação e no reconhecimento artístico e musical da body 

music ou música corporal”. 

 Entre os grupos e músicos que desenvolvem a Música Corporal, podemos citar, além do 

Barbatuques (Brasil), o Bay Area Sonic Ensemble (EUA), Henning von Vangerow (Alemanha), Jep 

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

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

(EUA), Step Afrika! (EUA), Steven Harper (EUA) e Tekeyé (Colômbia). (FEDER, 2011, p. 17) 

QR Code 10 - International Body Music Festival 

 

 
Publicado por SLAMMINBodyBand 
em 30 de out de 2009 
https://www.youtube.com/watch?v=BJp7SlE6R2s 
 

4. OS DESDOBRAMENTOS DA MÚSICA CORPORAL DE BARBA E STENIO 

 

 Levar as práticas da Música Corporal para a performance não foi fácil, exigiu uma 

pesquisa paralela à da educação, exigiu escolhas e trouxe muitos aprendizados. Esse novo 

                                                             

12 http://www.internationalbodymusicfestival.com/  - acessado em 11/06/2018 

13 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=8548 – acesso 23/03/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=BJp7SlE6R2s
http://www.internationalbodymusicfestival.com/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=8548
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caminho também trouxe novos colaboradores e disseminadores, possibilitou trocas com outros 

pensares, com outras áreas e a utilização da Música Corporal para novos fins. 

Não sabíamos que ia dar tanto desdobramento, mas a gente tinha uma visão e uma 
vontade de que algumas coisas acontecessem. Depois disso, que aconteceram as 
primeiras audições na AUÊ, teria muito o que falar sobre cada coisa, cada passo que 
aconteceu, porque o Barbatuques recebeu contribuições de muitas pessoas, da Deise 
Alves [preparadora corporal], do André Magalhães [baterista e técnico de som] de um 
monte de pessoas, cada um no seu assunto, todos os integrantes, o André Hosoi, 
desde o começo, como parceiro já naquela época da UNICAMP, na AUÊ, depois no 
Barbatuques, aí teria que falar de todos esses (ANEXO 1, p. 196-197) 

 

  

Os aprendizados com o Grupo Barbatuques – a educação na performance 

 

 O trabalho de maior relevância desenvolvido a partir dos conceitos de Música Corporal 

disseminados por Barba e Stenio, com certeza é do Grupo Barbatuques. Sua formação originou-

se, como já dito, dos cursos desenvolvidos por Fernando Barba na AUÊ Musical. Com uma 

metodologia aberta e em construção, seus integrantes também contribuíram para o 

enriquecimento da linguagem.  

eu já estava dando oficina, algum grupo que já se aprofundava, que tinha vários 
amigos, já estava rolando. Eles já estavam lá na UNICAMP, já estavam lá no Oswald 
de Andrade, onde eu estudei ou já estavam, fazia tempo, como a Lu [Horta], o [Luis] 
Gayotto, o [André] Hosoi, o Marco Scabelo, vários outros amigos. Eles já vinham disso, 
já era natural querer desenvolver mais. E o grupo foi agregando outros, [...] O que 
aconteceu naquele caso é que o grupo que estava se desenvolvendo juntou-se com 
o que veio de rebote da turma do Stenio e, no segundo semestre de 95, tivemos a 
chance de nos encontrarmos bastante para praticar e, até na audição do Ilha do Sul, 
apresentamos algumas coisas lá, com o Stenio. [...] esse núcleo que já queria 
desenvolver, queria fazer um repertório, uma música, ou fazer uma colagem; foi meio 
natural tentar essa aplicação artística, desenvolver arranjos, e a própria audição da 
escola era a desculpa para poder termos marcos, datas para apresentação, como se 
fosse um grupo de estudo, como são todos os grupos de estudo, hoje, de percussão 
corporal, que alguns estão só para pesquisa, alguns se dedicam a fechar repertório e 
fecham rapidinho, fazem uma música, fazem duas, é natural ter essas duas vontades, 
tanto da pesquisa como a de fazer arranjos. Muito intuitivo. (ANEXO 1, p. 198) 
 

 O grupo, composto hoje por 14 integrantes, nem todos músicos de formação, atua na 

criação de espetáculos musicais, gravação de CDs, trilhas sonoras, oficinas e treinamentos 

empresariais difundidos em mais de 20 países. “A trajetória do Barbatuques contribuiu 
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significativamente para a Música Corporal se tornar mais difundida mundialmente como uma 

estética contemporânea e uma importante ferramenta educacional.” (BARBATUQUES, 2016)14 

 A formação do Barbatuques trouxe desafios relacionados à composição e à 

performance. A experiência de compor para as sonoridades corporais gerou um 

amadurecimento quanto à estruturação e à dinâmica do fazer musical.  Por se tratar do corpo, 

era preciso pensar em naipes, em movimentos que não estressassem o corpo, em timbres que 

se equalizassem na hora da execução, como em uma orquestra, como explica Barba:  

no caso da percussão corporal, do Barbatuques, ela [a composição] vem muito por 
encomenda, por determinada coisa a que você quer chegar. Por exemplo, ‘usar esse 
ritmo’, ou então nesta aqui, usar mais a voz, usar mais os pés, ou usar mais a palavra. 
[...] no desenvolvimento de algum espetáculo ou CD [...], dependendo do repertório 
que a gente esteja desenvolvendo, muitas vezes, é necessário um balanço de uma 
composição pender mais para cá, no andamento, ou, então, nos movimentos (ANEXO 
1, p. 210) 
 

 A concepção desse pensamento composicional com timbres corporais, também teve 

sua trajetória em processos perceptíveis na discografia do grupo. Até o momento, o 

Barbatuques tem quatro CDs gravados e dois DVDs ao vivo. No primeiro,“Corpo do Som”, 

lançado em 2002, Barba explica, em poucas palavras, o início e o trajeto de sua pesquisa: 

Descobri, ainda na adolescência, que o corpo era um brinquedo sonoro. Quando 
andava a pé, me entregava a devaneios musicais, imaginando melodias e cadenciando 
os passos no ritmo. Em algum tempo eu já tinha repertório pra ensinar e com a 
participação de amigos este corpo sonoro foi virando corpo docente. O apelido que 
ganhei também deu nome ao grupo, formado por quem me acompanhava nesta 
pesquisa e no desejo de apresentar esse trabalho em palco. Espero também que dê 
vontade de tocar conosco, pois pra mim este trabalho sempre evocou o contágio e a 
brincadeira. (BARBA in BARBATUQUES, 2002) 

 O disco, com participação especial de Stenio Mendes, oferece ao ouvinte a 

experimentação da Percussão Corporal em arranjos e composições, interagindo com outros 

instrumentos, além de experimentações coletivas. A primeira composição de Fernando Barba 

para essa sonoridade foi o “Barbapapa’s groove”. Segundo Barba, essa é uma composição de 

“colagens”, onde grooves inventados eram colados por meio de viradas e junções, criando uma 

estrutura com partes A e B em uníssono; a parte C é um samba em que os timbres são 

separados em naipes, formando uma escola de samba e há, ainda, uma quarta parte, na qual 

os músicos são convidados ao improviso. Na finalização da peça, as partes A e B são tocadas 

                                                             

14 Informações encontradas em http://barbatuques.com.br/pt/sobre/ - acesso em 15/06/2018. 

http://barbatuques.com.br/pt/sobre/
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simultâneamente por dois grupos, cada um com uma parte em sobreposição. Essa composição 

é um convite ao brincar. Inicialmente composta em 8 tempos, essa peça é ressignificada, tendo 

sua métrica mudada (primeira parte tocada em 8 e a segunda em 7 tempos), recentemente, 

para a comemoração de vinte anos de carreira do grupo, quando foram inseridas vozes em seu 

arranjo. Um eterno brinquedo. 

   No CD “O seguinte é esse” (2005) também com participação de Stenio, o grupo 

“apresenta novas paisagens sonoras e experiências no universo da música corporal” 

(BARBATUQUES, 2005) e passa a explorar o instrumento em diversos estilos musicais: 

Nos últimos anos, o grupo vem construindo linguagens e chegando a novas 
sonoridades e técnicas, tanto individual como coletiva. Referências como a percussão 
africana, música eletrônica, minimalismo, hip-hop, flamenco, dub, salsa entre tantas 
outras foram se somando à linguagem brasileira, esta já tão característica do grupo. 
A voz é mais explorada em seus aspectos melódico, harmônico, percussivo e fonético. 
E a prática da improvisação é sempre presente como fonte de inspiração.  (Ibid., 2005) 

  

 Em 2007, a trupe lançou o  DVD “Corpo do Som ao Vivo” (2007) reforçando as 

observações de Keith Terry, precursor da Body Music nos EUA, que a enxerga como uma fusão 

da música com a dança, relacionando o som ao movimento corporal, e relata:  

Body Music, também conhecida como percussão corporal ou body drumming, é uma 
amalgama fascinante de composição e coreografia. A música cria as formas e padrões 
da dança; a dança torna os sons e ritmos da música resultando em música que se 
vê/dança que se ouve (Keith Terry, 2015 apud. Amorim,2016, p.29). 
 

  “Tum Pá”, lançado em 2012, é dedicado às crianças e traz composições de outros 

integrantes além do Barba, assim como releituras de canções populares do universo infantil. O 

disco acompanha um jogo, cujo objetivo é estimular a criança a explorar os sons do próprio 

corpo e entender sua organização nas canções.  A ideia de fazer um CD infantil partiu do 

interesse e encantamento das crianças  que iam assistir aos shows do Barbatuques. Em 2014 

lançou-se o DVD do show ao vivo. 

 O último CD, lançado em 2015, é o mais complexo de todos; traz participações especiais 

de Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal e também contou com as contribuições de Stenio 

Mendes. Apresenta composições originais de vários integrantes do grupo, exibindo o 

amadurecimento de seu aprendizado e de suas pesquisas, tanto individuais como coletivas.  

 O termo AYÚ, como explica Mendes (in: BARBATUQUES, 2015)“vem dos índios do Alto 

do Xingú, é um grito de celebração, parte de um ritual de comemoração, denominado ‘Dança 

dos Macacos’”.  Para Stenio, esse termo remete a “uma força fonética melódica: o grito surge 
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em uníssono e escorrega como uma cachoeira de vozes” (Ibid. 2015); para Barba, é uma 

expressão que sintetiza os propósitos da Música Corporal. Ele diz: “A música corporal é 

inclusiva, colabora para uma melhoria de qualidade nas relações humanas, promove o 

encontro com o outro, aproxima diferentes culturas e estimula a expressão de valores humanos 

essenciais! I – YOU...Ayú! (BARBA in: BARBATUQUES, 2015) 

 A música que dá nome ao disco foi inspirada no Kekac, “manifestação cultural e 

ritualística presente na indonésia” (BARBATUQUES, 2015), estudada e trazida para o 

International Body Music Festival (IBMF) em forma de oficina a respeito de poliritmia por Keith 

Terry. Nela, Barba mistura os princípios polirítmicos do ritual, se utiliza de encaixes sonoros, 

desmembrando as palavras e somando às sonoridades da embolada brasileira.  

  Refletindo a respeito desse estudo composicional, Fernando Barba observa: 

o que eu acho interessante é que, nesse tempo, deu para desenvolver uma matéria 
prima, uns recursos, a gente sabe: tais sons são com a boca, tais sons são com o peito, 
este é grave, este é agudo, este, no estúdio, tem este volume, a gente usa esse 
microfone, a gente toca a essa distância, este, no show, precisa de mais gente 
fazendo, este aqui, só um fazendo. Foi necessária muita trajetória, muito erro e acerto 
para chegar nisso. Aí, você fala, é muita pesquisa! É pesquisa, mas não é teórica, que 
você senta e vai ler um livro, ou pesquisar na Internet. É uma pesquisa in loco. (ANEXO 
1, p. 211-212) 

 

 Para Stenio, o grupo assume, também, a característica lúdica desenvolvida nas aulas, 

levando irreverência aos palcos e interação com o público, sem deixar de lado a qualidade 

musical aprimorada por meio da escuta, dos jogos de criação e do trabalho conjunto: 

Barbatuques é muito associado a esse espaço da brincadeira, às vezes ao espaço da 
infância, tem uma conexão direta com o brincar, de imitar som de cachorro, de imitar 
som de galinha, o Barbatuques tem esses sons estranhos, onomatopeicos. O 
Barbatuques anuncia esse espaço como um espaço que ajuda a criatividade, aberto à 
dança, à essa relação mais informal e ao mesmo tempo também trazendo um certo 
rigor na construção rítmica, de qualidade de timbres. De estruturas de polirritmias, 
de arranjos vocais, então é um exemplo dessa combinação. (ANEXO 1, p.175) 

 

 Barba relata que o brincar também está muito presente em sua forma de compor: 

às vezes eu pego um violão e começo a desenvolver padrões que acabam virando 
uma parte A ou uma parte B, ou uma coisa que vai fluindo; em percussão corporal, é 
a mesma coisa. Eu posso ficar improvisando direto, ou, então, desenhando, fazendo 
contrastes de cores ou usando alguma coisa que seja um padrão, para mim no caso, 
muitas vezes matemático, até, não tanto de pensar no número, mas de buscar uma 
harmonia dos números, uma coisa estética, também do contraste, acho que os 
mesmos parâmetros da brincadeira de criança que me orientam. (ANEXO 1, p. 211) 
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QR Code 11 - Ayú - Barbatuques 

 

 
Publicado por Barbatuques em 14 de dez de 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=gaKO7upwiPc 
 

 
 
 

 A Orquestra Do Corpo: um novo projeto 

 

É uma visão quase utópica de você ter um instrumental para brincar muito com a 
criatividade, não é para endurecer, obedecer ao regente. Esse regente vai circulando, 
não é “um” regente, e utiliza se quiser. Se quiser, faz silêncio. É só mais um brinquedo. 
(ANEXO 1, p.183) 
 

 Além dos trabalhos individuais, Barba e Stenio continuam sua pesquisa de docência 

conjunta com a Orquestra do Corpo. Composta por 35 integrantes, a Orquestra agrega 

praticantes da Música Corporal de diversas gerações que, há tempos, vivenciam as práticas e 

as desenvolvem em seus projetos: “juntaram-se pessoas que derivaram de vários grupos e esse 

grupo mais recente, no Teatro Querosene, no Butantã, que está desde 2009, um grupo que, no 

fundo, traz de volta pessoas de várias épocas e alguns que foram se iniciando.” (ANEXO 1, p. 

202) 

   Esse espaço de estudo e pesquisa conjunta é muito rico e proporciona muitas trocas, 

como explica Barba: 

 [...] essa experiência mais recente da Orquestra Corporal [atual Orquestra do Corpo] 
ou de grupo de estudos. Lá, por um lado, são desenvolvimentos de coisas novas, mas, 
por outro, é simplesmente convocar de volta pessoas que são importantes para a 
gente na história da trajetória, porque alguns novos chegam, mas tem pessoas que 
trazem muita riqueza, com essa história de vida de cada um, é muito rico, é diferente 
de um treinamento para uma audição ou para um musical, não é? Isso está vindo com 
as histórias de vida da pessoa, tem uma coerência social, ou será um tipo de cultura 
popular, também, pela maneira como vem. (ANEXO 1, p 202) 

 Esse grupo seleto de pessoas representa, para Barba e Stenio, um laboratório para a 

renovação de seus trabalhos, novas maneiras de compor e executar música de forma conjunta 

e criativa, diferenciada da forma como é feita pelo Barbatuques. Um desafio, segundo Stenio. 

 [...] não sei se eu que estou numa fase de contemplar esse pessoal, não estou tão 
atuante como musicista, então eu vejo quase todos com muita competência, e é uma 
seleção que o Barba fez, também, para conseguir serem intérpretes de composições 

https://www.youtube.com/watch?v=gaKO7upwiPc
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sofisticadas, porque o Barba ele é um compositor de excelência nesse aspecto de 
sofisticação desses sons do corpo. E essa abertura para o laboratório, que é mais a 
minha área, dessa provocação de pesquisa com o estranho, para também ter uma 
renovação, de sair um pouco desse espaço que o Barbatuques conquistou, que foi 
muito forte, internacionalmente todo mundo associa com Barbatuques, qualquer 
grupo que bata no corpo, então não é fácil, ainda mais com o Barba, que é compositor 
dos Barbatuques. Então, como fazer essa orquestra ter um perfil próprio, eu acho que 
é um grande desafio para o próprio Barba se renovar também como compositor e 
como educador. (ANEXO 1, p.175-176) 
 

 Nos trabalhos realizados com a Orquestra, Barba e Stenio fornecem meios para que os 

integrantes  não dependam do regente e passem a criar em conjunto a música que executam, 

construindo, por meio da escuta, estruturas que possam ser identificadas pelo ouvinte com 

coerência, trazendo a Música Espontânea para um coletivo maior, ampliando os dizeres de 

Teophil de “ouvir o outro, sentir o outro e manter o outro”. 

A partir do momento em que você está nesse brinquedo, vamos dizer assim, você 
está ouvindo o outro que está do seu lado. Você não está alienado, você está em 
função do cardume. Então você está ouvindo, sentindo e mantendo seus parceiros. 
Mas é um momento, é mais um brinquedo que de repente todo mundo adota (ANEXO 
1, p. 183) 
 

 Um dos meios oferecidos é a linguagem de sinais desenvolvida por ambos. Há um sinal 

para cada intervalo, uníssono, cluster e abertura de vozes, assim como sinais relacionados à 

construção de estruturas como Sequência Minimal, partes A, B, retornos e improvisos. Exercita-

se a construção musical com os sons disponíveis apresentados pelos integrantes em cada jogo 

de criação, orientados pela regência baseada na escuta.  

[...] é como se fosse o princípio para chegar numa orquestra que eu imagino, de 
cardume. Em algum momento vai ser dispensado totalmente o regente. Em algum 
momento vai virar um cardume, não tem líder, então, quem tiver um impulso e quiser 
fazer uma melodia, acho que vai fazer por sinais, dependendo da necessidade, que 
quando a gente está com muita gente não dá para você às vezes, passar o seu sinal 
sonoro e as pessoas ouvirem, então você tem que fazer, de alguma forma, alguns 
sinais visuais que não perturbem o outro. É um processo, não exatamente de seguir 
um rigor, mas é para dar um start. A intenção é que seja uma fase descartável, como 
uma provocação para os compositores que estão ali. A ideia é que todos componham. 
Então, não tem sentido eu ficar fazendo sinais e fechar aí.  (ANEXO 1, p. 182) 

 
 

 O Carrossel, jogos de criação com três ou mais regentes, também vem sendo 

aprimorado: 

 é interessante, quatro regentes, por exemplo, cada um fazendo com seu grupo a 
duas vozes; o carrossel, por exemplo, dá para fazer oito vozes, simultâneas. Em algum 
momento fica interessante porque um vai fazer em função do outro, vai ajustando 
com outro também. Tem a amplificação desses quatro compositores, que em algum 
momento está se formando ali. É tudo uma ferramenta, uma apropriação de uma 
ferramenta para dar um salto (ANEXO 1, p.182) 
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 As disseminações 

 

  Muitos grupos se originaram do contato direto com as práticas da Música Corporal 

propostas por Barba e Stenio e pelo desenvolvimento do Barbatuques. Entre eles, podemos 

citar o Núcleo Orgânico Performático (NOP)15, motivado pelo curso da Orquestra Orgânica na 

ULM; o Fritos de Terça, criado a partir do primeiro grupo de estudos de música corporal da AUÊ 

– depois do Barbatuques –  e que hoje desenvolve o projeto Fritura Livre16, o grupo Batukatu17 

do Rio Grande do Sul e os Batucadeiros 18, em Brasília  

 Fernando Barba é uma pessoa agregadora e promove muitos encontros para as práticas 

da Música Corporal, então é natural que esses encontros gerem outros trabalhos e, 

principalmente, multiplicadores: “fazendo essa oficina, é claro que eu abri para quem já estava 

com experiência nisso, como o Hosoi e outros, para darem oficinas também, eu não segurei 

muito a bola, quer dizer, a gente cada vez mais ampliou” (ANEXO 1, p.200) 

 Nunca houve uma orientação para esses multiplicadores, apenas conversas informais e 

trocas nos intervalos dos encontros que eram reservados para praticar: 

a gente não gastava um tempo falando sobre pedagogia. A gente tocava, era prática, e se 
entendia aí muito bem. Quer dizer, era um grupo, a não ser que eu esteja enganado, que em 
nenhum momento se dispôs, vamos sentar, vamos fazer um grupo de discussão pedagógica, 
leitura de texto, de discussão. Tinha sim, mas eu acho que a prática que a gente fez foi tão 
intensa, foi por tantos anos, foi tão rica, foi tão legal, que, por mais que cada um possa levar 
para um lado diferente a Percussão Corporal, teve uma fonte em comum. Teve uma prática em 
comum. A gente praticou muitos jogos: da Flecha, Psicotécnico, Ecos, Refrão/Improviso. Esse 
grupo da AUÊ, ficamos uns cinco anos, sei lá fazendo constantemente. Deu uma grande base 

de experiência para todo mundo, a gente aprendeu junto. (ANEXO 1, p.200) 

 

 Para Barba, a pré-disposição dos participantes para esses encontros foi fundamental 

para a sistematização e descoberta da sua docência: 

                                                             

15  Informações em http://organicoperformatico.wixsite.com/organicoperformatico/info - acessado em 13/06/18 

16 As Frituras Livres são encontros abertos de música corporal, envolvendo práticas integradas de música vocal e percussão corporal, 

vivenciadas de forma livre, inclusiva e comunitária. Não é necessário  experiência musical e não existe pré-requisito, além da disponibilidade 

de estar com o outro. Depois do encontro acontece um piquenique colaborativo para o qual todos estão convidados – informações 

encontradas em https://frituralivre.wordpress.com/ - acessado em 13/06/18 

17 Para mais informações, acessar http://www.batukatu.com.br/p/batukatu-musica-corporal.html - acessado em 13/06/18 

18  Informações em https://voluntarioscaixa.v2v.net/aggregators/292-projeto-batucadeiros  -  acessado em 13/06/18 

http://organicoperformatico.wixsite.com/organicoperformatico/info
https://frituralivre.wordpress.com/
http://www.batukatu.com.br/p/batukatu-musica-corporal.html
https://voluntarioscaixa.v2v.net/aggregators/292-projeto-batucadeiros
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[...] a gente teve tempo de sistematizar. Depois, com o grupo Fritos, outros grupos, 
que vieram a partir desse movimento, claro que foi particularizando e tendo vários 
estilos diferentes, mas para mim, no meu caso, eu fui desenvolvendo uma sistemática 
de alguns jogos, onde, vários desses conceitos, desde se as pessoas estão 
emocionalmente confortáveis lá, o tempo que a gente está usando a voz, o tempo 
que a gente está usando o pé, o tempo que a gente tá sentado, que a gente está em 
pé. Todas essas questões, eu fui chegando numa maneira, numa sistemática de fazer, 
mas por ser uma coisa plural, em que várias pessoas também estavam colaborando, 
também dando oficinas, eu não tive um controle em fechar, assim, eu fui cada vez me 
envolvendo na minha maneira de fazer e vendo quão benéficas eram essas variações 
que os grupos iam trazendo. [...]. Eu fui tendo clareza da minha maneira de ensinar, 
de trabalhar, e isso, nas minhas oficinas, eu passo, mas, com um olhar generoso, 
porque eu vejo que o mais legal é essa diversidade. (ANEXO 1, p.200) 

 

 Hoje, os encontros mais recentes são do Grupo de Estudo e da Orquestra do Corpo. 

Esses dois grupos concentram vários multiplicadores das práticas da Música Corporal, que as 

adaptam e desenvolvem de formas diferentes, voltadas para seus objetivos, que nem sempre 

têm o ensino musical como foco. 

 Para exemplificar o fato e entender as formas de utilização dessas práticas, assim como 

as facilitações e contribuições das mesmas, pedimos a educadores musicais, entre eles alguns 

da Orquestra do Corpo, um relato autobiográfico baseado em questões pré-formuladas que 

norteassem seus textos19, cujas análises serão apresentadas no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

19 O modelo do questionário encontra-se nos anexos dessa dissertação 
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Capítulo 3 – MÚSICA, EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 

 
 
 
 
 
Já alguma vez pensaram que aprender pode ser interpretado, tão simplesmente, 
como o contrário de prender? Aprender é desprender, é dar os instrumentos de 
conhecimento e de cultura que permitam a cada um alargar as suas margens de 
liberdade. (NÓVOA in: PACHECO, 2014, p. 8) 

 

 Tem-se, como conceito de contemporaneidade, aquilo que é do tempo presente, que 

é atual, conceito um tanto reducionista quando se pensa a respeito da atualidade, nas 

construções sociais que ela apresenta, nas suas culturas, em seus legados, nos seus problemas, 

tão amplos, tão diversos. 

 Para o filósofo Edgar Morin, o mundo contemporâneo apresenta muitos desafios, 

oriundos das fragmentações dos saberes e das hiperespecializações, definidas pelo autor como 

“a especialização que se fecha em si mesma sem permitir sua integração em uma problemática 

global ou em uma concepção de conjunto do objetivo do qual ela considera apenas um aspecto 

ou uma parte” (MORIN, 2014, p. 13). Ele acredita que a solução para os desafios apresentados 

na contemporaneidade, cada vez mais “polidisciplinares, transversais, multidimensionais, 

transnacionais, globais e planetários” (Ibid. p.13), esteja na reforma desse pensamento 

fragmentado.  

A reforma do pensamento é que permitiria o pleno emprego da inteligência para 
responder a esses desafios e permitiria a ligação de duas culturas dissociadas. Trata-
se de uma reforma não programática, mas paradigmática, concernente a nossa 
aptidão para organizar o conhecimento. (MORIN, 2014, p. 20) 
 

 Entende-se pela reforma do pensamento a substituição gradativa de um saber 

acumulativo por um saber com aptidões para “colocar e tratar os problemas”, ou seja, 

“princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido” (Ibid, p.21) Nessa 

perspectiva, Morin sugere que, em um movimento cíclico, a educação também deva ser 

reformulada, pois, “a reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, e a reforma do 

pensamento deve levar à reforma do ensino” (Ibid. p.20). 
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 Muitos pedagogos, filósofos e sociólogos contemporâneos têm exposto suas ideias a 

respeito da reforma do ensino. José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte em Portugal20, é 

um dos educadores a abordar uma mudança paradigmática, tal qual a sugerida por Morin, e o 

faz partindo das seguintes questões: “quando se aprende? Nas quatro horas diárias de uma 

escola-hotel? Duzentos dias por ano? Que sentido faz uma “idade de corte”, se não existe uma 

idade para começar a aprender?” (PACHECO, 2014, p. 11). O autor refere-se à “pedagogia 

predial”,  que acontece em prédios equipados com carteiras, lousas, tecnologia, nos quais o 

conhecimento é transmitido ao aluno entre quatro paredes, tão criticada por Paulo Freire que, 

por intermédio de “uma gestão centralizada no sistema”, impede “que as escolas assumam a 

dignidade da autonomia e se constituam em elementos orgânicos de comunidades de 

aprendizagem” (PACHECO, 2014, p. 12, grifo nosso). 

Diz-nos o dicionário que comunidade é estado do que é comum, paridade, comunhão. 
Sociologicamente, é um agregado de pessoas que se caracteriza por acentuada 
coesão baseada no consenso espontâneo dos indivíduos que o constituem. 
Etimologicamente, tem origem no latim communitas, qualidade daquilo que é 
comum. Uma comunidade é um grupo de seres humanos que partilham algo comum: 
idioma, costumes, localização geográfica, visão de mundo, valores… Poderá ser um 
grupo de pessoas que residam em uma área geográfica determinada, que 
compartilhem uma cultura comum ou modo de vida, conscientes do fato de que 
compartilham certa unidade e que podem atuar em busca de um objetivo comum. A 
sua coesão poderá ser reforçada se se assentar em laços familiares, compartilhar 
antecedentes ou participar de uma mesma tradição histórica. (PACHECO, 2014, p. 93) 

  

 De acordo com a citação acima é possível perceber que Pacheco é consciente dos vários 

significados designados à palavra comunidade, o que o leva a concluir que as escolas que hoje 

se apresentam não são comunidades, mas sim instituições que confirmam uma ética 

individualista, nas quais a profissão do professor é solitária, onde “não existe uma história 

compartilhada, ou objetivos em comum” (PACHECO, 2014, p. 94). Portanto, para Pacheco, a 

reforma do ensino está diretamente imbricada com a reforma da escola: 

A escola tradicional não contempla o aprendizado do mundo e da vida, retira as 
crianças do mundo, da realidade, confina-as num prédio, em sala fechada, por vezes 
com grades. A escola ensimesmada, que ainda temos, é uma forma moderna de 
socialização do saber, monológica, monocultural, sem incorporação de diálogo com 
os saberes circulantes. Mas poderá constituir-se em comunidade, bem como em locus 
de criação de comunidades, se a identidade difusa que a caracteriza der lugar a 
interações com significado e se vier a contribuir para um desenvolvimento humano 
sustentável. (PACHECO, 2014, p. 94) 

                                                             

20 https://www.youtube.com/watch?v=53bNtzTVix4 - TV Paulo Freire (Publicado em 29 de maio de 2014). Neste programa o 

idealizador da Escola da Ponte conta um pouco da história e características da Escola, do Projeto Âncora da Ponte no Brasil e discute, 

também, a realidade da educação nesse País. – Acesso em 24/06/18. 

https://www.youtube.com/watch?v=53bNtzTVix4
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 Assim como Morin, Pacheco também anuncia a mudança do pensamento fragmentado 

como um fator transformador do ensino 

Aprender em comunidade significa passar de um sistema fragmentado de ensino para 
uma abordagem integradora do currículo, centrada em projetos, no aprender com o 
outro e na compreensão e transformação social. Cada comunidade desenha e vive 
seu currículo de forma singular e significativa. (PACHECO, 2014, p. 94-95) 
 
 

 Tal mudança exige o envolvimento de educadores, ou seja, sujeitos que pensam e 

interagem com o outro nos processos de ensino e aprendizagem, profissionais que investem 

no processo de desenvolvimento do educando, cientes de suas necessidades de aprendizados. 

Para José Pacheco (2014, p. 92), o “educador é aquele que educa. É aquele (ou aquela) que 

exerce uma práxis coerente e, enquanto fundamenta a prática com o quanto baste de teoria, 

contribui para a melhoria da educação.” 

 Com base nos pensamentos de Morin e Pacheco, e nos processos históricos da 

educação musical brasileira mencionados no capítulo anterior, a pesquisadora arrisca dizer que 

o professor de música se tornou um educador musical quando seu trabalho, principalmente 

nas escolas públicas, foi consideravelmente reduzido em virtude da Lei no. 5692/71, que 

instituía o ensino de Artes nas escolas, reduzindo o número de profissionais específicos do 

ensino musical nessas instituições.  Ao ser obrigado a “pensar fora da caixa”, adquiriu 

autonomia para experimentações de outras formas de ensino em ambientes diversos, que 

demandam outros objetivos além dos aprendizados musicais. Dessa forma, o profissional do 

ensino musical pôde enxergar outros fins para seu ofício, o que não significa, em absoluto, abrir 

mão do ensino musical, mas sim, pensar em como o desenvolvimento das competências 

necessárias para o fazer musical podem contribuir para a formação humanizadora e 

comunitária, inserindo-se no hall dos reformadores do pensamento e do ensino. 

 Neste sentido, ser educador musical é, antes de mais nada, amar a música, não apenas 

ouvi-la, mas vivenciá-la, estar aberto às transformações vindas das suas práticas; é entender o 

mundo por meio dos sons e decodificá-los para a apreciação coletiva. É também estar atento 

às demandas das sociedades, no plural, pois tanto as demandas quanto as sociedades são 

plurais; é entender que educação é um ato de intervenção, educa-se para a obediência ou para 

a liberdade, para o indivíduo ou para o coletivo, as escolhas dependem do senso e do caráter 

do educador, que, por sua vez, as faz com base nas transformações de seus aprendizados ao 

longo da sua história de vida.  
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1. AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO MUSICAL E DA MÚSICA CORPORAL 

PARA O MUNDO CONTEMPORÂNEO 

  

 José Pacheco nos diz que  um dos conceitos de comunidade de aprendizagem é “um 

grupo que interage entre si e estabelece relações sociais, durante um determinado período, 

com o propósito de aprender um conceito de interesse comum” (PACHECO, 2014, p. 102). 

Schafer (2011, p. 274) vai além e diz que “numa classe programada para a criação não há 

professores: há somente uma comunidade de aprendizes”. Portanto, não seria preciso esperar 

por uma reforma escolar para iniciar a revolução, bastaria semear criatividade, para fazer 

florescer novas comunidades. 

 Pode-se dizer que os primeiros multiplicadores da Música Corporal foram formados 

dessa maneira: estudando em grupo, contribuindo com o desenvolvimento da metodologia e 

das práticas, aprendendo no coletivo e criando em conjunto. Como visto no capítulo anterior, 

Barba e Stenio, ao longo de suas carreiras, promoveram algumas comunidades de aprendizado. 

Dessas comunidades, outras foram geradas por meio de seus multiplicadores, que, por sua vez, 

também geraram outros multiplicadores.  

 Esses multiplicadores se desprenderam da matriz e criaram suas próprias pesquisas, 

frutos da interação de seus aprendizados com suas vivências – assim construíram suas 

identidades profissionais – e, ainda hoje, na menor oportunidade, como é o caso da Orquestra 

do Corpo, retornam com novidades e iniciam trocas férteis e produtivas, fazendo a espiral 

imaginada por Morin gerar pensamentos reformados e educação repensada. Portanto, este 

capítulo é dedicado às comunidades de aprendizes musicais, que multiplicam e transformam 

seus aprendizados e, ao fazê-lo, abrem um espaço para (re)pensar a educação e a música. 

 

Comunidade de aprendizes da Música Corporal 

 

 Doze educadores multiplicadores dispuseram-se a colaborar com este estudo, expondo 

suas visões a respeito da sociedade presente, do valor da Educação Musical e das práticas da 

Música Corporal para a contemporaneidade. Eles participam de algumas comunidades de 

aprendizagem, a saber: Barbatuques, Orquestra do Corpo, Fritos e participantes de oficinas 
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modulares promovidas por Fernando Barba, Stenio Mendes ou, mesmo, por integrantes do 

Barbatuques.  

 Na tomada de contato com esses educadores, foi pedido para que narrassem seus 

primeiros contatos com a música, suas decisões em relação à profissão, a forma como 

conheceram a Música Corporal e o desenvolvimento e as transformações por meio dela em 

seus ofícios. Esses tópicos foram separados de seus textos originais para compor uma dialética 

reflexiva a respeito da Educação Musical contemporânea, dos usos da Música Corporal e de 

suas contribuições para a Educação Musical. 

 Antes de iniciar o diálogo, é prudente que se apresentem os educadores que 

colaboraram com a pesquisa; segue, portanto, uma pequena apresentação de cada um, com 

base em seus relatos autobiográficos, que se encontram anexados ao final dessa dissertação: 

 

 Alexandre Guilherme21: iniciou seus estudos de música na escola Waldorf, onde 

aprendeu a tocar flauta doce e a ler partitura. Motivado pelos estudos musicais proporcionados 

pela escola, Alexandre teve aulas de violão e violino. Graduou-se em Regência Coral, 

Licenciatura em Música e Pós-graduação Latu Senso em Educação Musical. Atualmente, realiza 

pesquisa de Mestrado em Música na ECA/USP, a respeito do trabalho da compositora 

curitibana Jocy de Oliveira. Suas primeiras experiências docentes foram com aulas particulares 

de violão, quando ainda não era formado. Depois, foi convidado a dar aulas de música na escola 

Waldorf onde se formou, lecionando para o sexto e sétimos anos e dirigindo o coral do Ensino 

Médio, onde ainda atua. O educador também dirige uma orquestra escolar de iniciação de 

cordas em outra instituição privada. Conheceu as práticas da Música Corporal frequentando o 

curso de 6 módulos ofertado por Fernando Barba, mas já acompanhava o trabalho do 

Barbatuques. Conheceu o trabalho de Stenio Mendes quando ingressou na Orquestra do 

Corpo, da qual ainda faz parte. 

 

                                                             

21 Alexandre Guilherme, Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.217-

218 
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 Anabel Andrés22: Iniciou cedo seus estudos de violão, influenciada por sua mãe e sua 

tia, e por ter crescido em uma família muito musical. Logo passou a ter aulas particulares de 

piano e aos 18 anos ingressou no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Um ano 

depois, começou a estudar na escola do violonista Valdo Gonzaga, onde conheceu a 

metodologia do CLAM, do Zimbo Trio, e entrou em contato com a harmonia funcional. Também 

estudou canto no Conservatório do Brooklin, por um ano. Graduou-se em Educação Artística 

pois, além da música, Anabel também nutria paixão pela dança e desejava contemplar as duas 

linguagens. No entanto, optou por cursar Licenciatura Plena em Artes Cênicas e aprofundou-se 

nos estudos da dança-teatro, nos anos 1980. Sua primeira experiência com a docência foi em 

prática de conjunto, de acordo com o Método do CLAM (Zimbo Trio), que tem por princípio 

estimular a percepção e valorizar a experimentação em grupo. Anabel compôs trilhas para o 

teatro, participou de muitos grupos performáticos e ministrou oficinas artísticas, nas quais 

misturava seus saberes. Atualmente, atua em espaços alternativos, promovendo oficinas 

ligadas à saúde, meditação, criatividade, geralmente para público jovem e adulto, além de dar 

aulas em espaços públicos de São Paulo por meio do Programa Vocacional e de Editais 

municipais ou estaduais, dirigidos a diversas faixas etárias. Anabel conheceu a Música Corporal 

por intermédio de Stenio Mendes, quando frequentou o curso de Percussão Vocal para atores, 

na ULM. Hoje, a educadora integra o grupo Vozes Bugras, que trabalha com o resgate das 

tradições orais da cultura brasileira, além de integrar a Orquestra do Corpo. 

 

Helena Gomes:23 Bacharel em Gestão Ambiental e Mestre em Ciências, Helena iniciou seus 

estudos musicais aos 9 anos de idade, aprendendo a tocar violão erudito; aos 19, interessou-

se por violão popular, tendo estudado com professores particulares no interior de São Paulo. 

Aos 32, ingressou no Conservatório de Tatuí para estudar Bandolim e, desde 2004, estuda e 

pesquisa a Música Corporal, integrando a Orquestra do Corpo. Participou, também, do grupo 

de estudo de Fernando Barba e do grupo Fritos. Suas primeiras experiências como educadora 

musical foram com a Música Corporal, em oficinas livres, em diversas cidades e instituições em 

São Paulo, Atualmente, Helena dá aulas de Música Corporal no Curso de Pós-Graduação em 

                                                             

22 Anabel Andrés: relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.219 -221. 

23 Helena Gomes: relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.222-224. 
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Artes Manuais para Educação, para mulheres de 28 a 60 anos, coordena um grupo livre semanal 

de Música Corporal para homens e mulheres de 30 a 50 anos e, também, ministra Oficinas 

Livres e workshops em espaços abertos ao público em geral.  

 

 Íris Salvagnini24: Bailarina profissional e cantora, iniciou sua docência com aulas de 

canto, mas esse caminho foi uma oportunidade de dar aulas de musicalização em cursos de 

educação infantil, o que a fez buscar um curso, no qual graduou-se em Licenciatura em Música. 

Conheceu o trabalho dos Barbatuques em um curso com Fernando Barba, que a convidou para 

o grupo de estudos que coordena. Logo depois, ingressou em outro grupo de pesquisa de 

Música Corporal, o Fritos, e hoje participa da Orquestra do Corpo. Atualmente, é professora de 

música em uma escola particular, lecionando no curso de Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental 1 e em parte do Fundamental 2, atendendo alunos dos dois aos doze anos de 

idade. Apesar de conhecer Stenio Mendes de nome e de vista, foi apenas na Orquestra do 

Corpo que entrou em contato com seu trabalho como educador e pesquisador. 

 

 Julius Cesar Gonçalves (Zuza Gonçalves)25: Bacharel em Composição e Regência.  

Durante sua graduação, foi bolsista do projeto Música na Escola, idealizado pela Professora 

Doutora Marisa Fonterrada e financiado pela FAPESP. Aprimorou sua prática de Canto Coral 

com os regentes Samuel Kerr, Vitor Gabriel e Abel Rocha. Teve experiências formais e informais 

com teatro, dança, percussão corporal e improvisação vocal, atuando, neste campo, segundo 

orientações do cantor norte-americano Bobby McFerrin. Atualmente, faz um curso de Pós-

graduação Latu Sensu em Pedagogia da Cooperação, e investe em sua formação continuada. 

Iniciou sua docência musical trabalhando simultaneamente com musicalização infantil, canto 

coral com adolescentes, jovens e adultos, regência de grupos instrumentais, aulas particulares 

de canto e violão, entre outras atividades. Com essa diversidade, tinha o intuito de investigar 

diferentes áreas de atuação, para encontrar seu espaço e sua identidade como artista e 

educador. Atualmente, trabalha em uma instituição cultural como Educador de Música Vocal, 

atuando com jovens e adultos, em seis cursos diferentes, além de ocupar-se do Projeto Música 

                                                             

24 Iris Salvagnini, Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.225-227 

25 Julius (Zuza Gonçalves): Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, 

p.228-230 
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do Círculo, levando práticas musicais improvisadas com recursos da voz e do corpo para os mais 

variados contextos, em ações diversas. Conheceu as práticas da Música Corporal em uma 

oficina ministrada por Charles Raszl (integrante do Barbatuques). Fez parte do grupo Fritos e 

integra a Orquestra do Corpo. 

 

 Larissa Finocchiaro26: Iniciou sua vida musical no Projeto Guri. Formada em Psicologia, 

Larissa fez o curso de Pós-graduação Latu Sensu em Saúde Coletiva, com o tema Encontros de 

música corporal como prática de produção de saúde. Atualmente, cursa Licenciatura em 

Música.  Fã do Barbatuques desde a adolescência, frequentou algumas oficinas de percussão 

corporal, mas só realizou uma oficina com Barba, no ano de 2013. Passou, então, a integrar a 

Orquestra do Corpo, na qual conheceu Stenio Mendes. Iniciou sua docência musical a partir do 

método de canto popular com o qual aprendera, em um Instituto dedicado à formação de 

professores de canto, e lecionou, também, em escolas de música, nas quais atua até hoje. 

Segundo Larissa, sua base para a docência é a Música Corporal. Atualmente, ministra aulas 

individuais para crianças e adolescentes e em uma ONG, onde orienta um grupo de 

adolescentes (11 a 17 anos), além de dar aulas particulares para adultos. 

 

 Marcus Vinícius27: cursou Bacharelado e Licenciatura em Letras; Licenciatura em Música 

e Mestrado em Literatura e Outras Produções Culturais (Adoniran Barbosa: Nem trabalho, nem 

malandragem); trabalha como Regente Coral do Ensino Médio em uma escola Waldorf, além 

de dar aulas de musicalização infantil para crianças de 0 a 6 anos e para bebês, de 0 a 4 anos.  

Tem um trabalho autoral no Duo BrisBrisa, formado por ele e Jóice Freire.  Marcus também 

rege dois coros adultos, um em Campinas, e outro em Jundiaí. É cantor do Madrigal In Casa e 

do Coral do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas-SP, onde atua como regente auxiliar. 

Integrante da Orquestra do Corpo, Marcus conheceu o trabalho de Fernando Barba em 2003, 

em um Fórum de Música à Capella e acabou por fazer diversas oficinas com ele, Lu Horta e 

Stenio Mendes. 

 

                                                             

26 Larissa Finocchiaro: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.231-

233. 

27 Marcus Vinícius: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no AEXO 2, p.234-241. 
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 Mariana Maziero28: iniciou sua formação musical aos seis anos de idade, no curso de 

musicalização da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) em Santo André-SP, passando 

para o aprendizado de flauta doce e piano popular, com passagens rápidas por piano erudito e 

bateria.  Mais tarde, depois de sua primeira graduação em Jornalismo, Mariana se formou em 

Flauta Transversal pelo Curso Técnico da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Estudou 

teatro na adolescência e exerceu a profissão de atriz por alguns anos, o que a levou de volta à 

música e ao primeiro contato com a Música Corporal, em uma oficina ministrada por Maurício 

Maas e Flávia Maia, integrantes do Barbatuques. Mariana identificou-se com a linguagem, a 

ponto de desenvolver uma pesquisa para o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação 

Musical. Uma de suas primeiras experiências como educadora musical foi no projeto Viva Arte 

Viva, da Prefeitura de São Caetano do Sul, em que eram oferecidas aulas gratuitas de teatro 

para diversas idades. Atualmente, trabalha em duas instituições e dá aulas particulares de 

flauta. Uma das instituições em que atua é uma escola de educação infantil, onde trabalha com 

musicalização para bebês e crianças de um a cinco anos; a outra é uma Organização não 

Governamental, em que dá aula de flauta doce e música corporal para crianças de sete a dez 

anos. Fez diversos cursos com Fernando Barba e é integrante da Orquestra do Corpo. 

 

 Mauro Tanaka29: Iniciou sua prática musical com violão, quando tinha por volta de 13 

anos de idade, influenciado por seu pai, que costumava tocar informalmente nas reuniões de 

amigos e familiares. Estudou guitarra elétrica no Instituto de Guitarra e Tecnologia (IG&T) e no 

Conservatório de Tatuí. Dos quinze aos trinta anos tocou em bandas e, paralelamente, cursou 

sua primeira Faculdade, Educação Física, exercendo docência na área. Aos dezessete anos, foi 

convidado para dar aulas de guitarra em uma escola livre de Música, onde atuou por dois anos. 

Atualmente, faz sua segunda Faculdade, o curso de Licenciatura em Música e é bolsista do 

PIBID, ministrando aulas em escola pública estadual para alunos do 6º aos 9º anos (11 aos 14 

anos); também realiza oficinas para educadores de ensino infantil da Prefeitura Municipal de 

Sorocaba, onde a faixa etária varia dos vinte aos cinquenta e cinco anos. Conheceu as práticas 

                                                             

28 Mariana Maziero: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.242-

243. 

29 Mauro Tanaka: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.244 -245. 
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da Música Corporal em um curso de seis módulos, oferecido por Fernando Barba. Teve contato 

com o trabalho de Stenio Mendes por meio dos ensaios da Orquestra do Corpo.  

 

 Renato Epstein30: Graduado em Engenharia Eletrônica, Renato diz que seguiu os passos 

do irmão por ainda não saber qual seria sua profissão, uma vez que ingressou cedo na 

faculdade, com dezessete anos. No último ano, cantava no coral da instituição e fazia estágio 

em uma empresa de áudio e acústica. Depois de formado, nunca exerceu a profissão. Montou 

bandas, deu aulas em escolas de música e passou a viver de música. Foi integrante do grupo 

Trovadores Urbanos por dez anos; como violonista, acompanhou cantoras, entre elas, Fabiana 

Cozza, por outros dez anos. Depois do nascimento de suas filhas, Renato percebeu que gostaria 

de estar mais próximo da família. Recebeu um convite para dar aulas de música em uma escola 

e, como sempre gostou de lecionar, investiu em uma segunda graduação: Licenciatura em 

Artes. Mas, a experiência com a docência veio antes, pois Renato começou a dar aulas 

particulares de violão aos vinte anos. No entanto, considera que o desafio de sua docência teve 

início no ensino coletivo com uma classe composta de alunos interessados ou não, com mais 

ou menos habilidades, com gostos diversos, formações das mais variadas. Atualmente, o 

educador atua nos primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental I (com crianças de 6 a 8 

anos), em uma escola privada em São Paulo. Trabalha, também, com projetos, eventos e com 

canto, prática de instrumentos, percussão corporal, identidade cultural e cultura popular. 

Conheceu Fernando Barba na adolescência, no colégio, e foi convidado a integrar um grupo de 

estudos de Percussão Corporal, que viria a se tornar o grupo Barbatuques, do qual é integrante 

desde então.  

 

 Maria Rita Machado (Ritamaria)31:  Iniciou-se na música ainda na infância, estimulada 

pela família. Sua mãe foi pianista e sua avó, cantora. Logo se interessou pelo piano e por uma 

flauta doce que sua mãe tinha em casa; então, iniciou seus estudos de forma autodidata, a 

partir do método “Meu primeiro caderno de flauta Block” de Maria Aparecida Mahle, que 

também lhe deu base para a leitura e escrita musicais. A partir daí, estudou piano com um 

                                                             

30 Renato Epstein: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.246-248. 

31 Ritamaria: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.249-253. 
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professor particular por cinco anos, frequentou o Coral da Escola, no qual entrou em contato 

com questões teóricas, perceptivas e técnicas vocais, foi estimulada a compor e a tocar piano. 

Durante sua graduação em Arquitetura pela ECA-USP, integrou o Coralusp, no qual considera 

ter tido uma formação musical “mais estruturada”. Como já sabia ler e tocava um pouco de 

piano, foi dada a ela a oportunidade de ser monitora de naipe de um grupo iniciante. Buscou 

aulas de piano, regência coral, percepção e técnica vocal. Entrou na Escola Municipal de Música 

para estudar canto lírico, onde ficou por cinco anos. Dez anos depois, fez sua segunda 

graduação: Licenciatura em Música. Rita conta que suas primeiras experiências com educação 

musical foram “no susto”, no Coralusp, com um grupo composto por pessoas que nunca haviam 

feito música e por outras, com ampla experiência. Em um dos ensaios de naipe de vozes 

femininas, a monitora de naipe pediu para que Rita orientasse a leitura das sopranos em outra 

sala. Depois disso, Rita se tornou uma das responsáveis pelos ensaios, vindo a se tornar 

monitora oficial do Coralusp no ano seguinte, assumindo, mais tarde, o Coral da Casa das Rosas, 

em parceria com Kika Carvalho. Atualmente, a educadora trabalha com educação musical para 

adultos e dá aulas particulares em espaço próprio e em uma escola de música em São Paulo, 

especializada em canto popular, onde dirige um grupo vocal feminino em parceria com Luisa 

Toller. Rita ministra, também, a Oficina Voz e Criatividade, fruto de um projeto de pesquisa em 

que investiga processos criativos em voz. Conheceu Fernando Barba no início da carreira do 

Barbatuques (1999), com quem fez curso durante dois anos no próprio Coralusp, vindo a 

conhecer Stenio Mendes em 2006, por intermédio de aulas de criação vocal ministradas por 

ele. Rita ainda integra a Orquestra do Corpo, onde, também, realiza um trabalho de preparação 

vocal. 

 

 Sérgio Tuck32:  Iniciou seus estudos de flauta doce, leitura e escrita musical em uma 

escola montessoriana. Posteriormente, começou a tocar bateria e violão, sempre como 

passatempo. Graduou-se em Educação Artística com ênfase nas linguagens visuais, porém, 

aproximando-se da cultura japonesa, conheceu o wadaiko, uma forma de se tocar os taikos 

(tambores) japoneses, que une música e expressão corporal. Tuck conta que lá encontrou uma 

música pulsante, que lhe trazia vitalidade, além de outros benefícios, modificando sua visão de 

                                                             

32 Sérgio Tuck: Relato autobiográfico [outubro 2017]. Relato na íntegra encontra-se disponível nesta dissertação no ANEXO 2, p.254-258. 
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trabalho e incentivando a busca por conhecimentos a respeito das pedagogias ativas. Suas 

primeiras experiências com música em sala de aula foram por meio da canção acompanhada 

do violão. Aos poucos, no entanto, Tuck foi variando o uso de instrumentos, com o intuito de 

apresentar a diversidade e as possibilidades instrumentais aos seus educandos. O educador 

conheceu a música corporal por intermédio do Barbatuques e frequentou cursos com 

Fernando Barba e outros educadores. Tuck atua na rede pública municipal do interior de SP, 

no Ensino Fundamental I, e em uma associação japonesa onde trabalha com taiko. 

 A partir de suas apresentações, observamos que, dos doze educadores colaboradores, 

quatro tiveram seu primeiro contato com a música no meio familiar, dois o experienciaram em 

escolas regulares cujas pedagogias valorizam o aprendizado das artes e seis o vivenciaram em 

escolas de música ou projetos culturais, um quadro comum para uma sociedade que tem três 

gerações praticamente desprovidas de ensino musical nas escolas regulares. 

 Muitos desses educadores possuem mais de uma formação profissional e nem todos 

são na área da música. Alguns, apesar de optarem pela música, em um primeiro momento, 

fizeram cursos em outra área, ou por temerem as condições desfavoráveis do mercado de 

trabalho com música e, em consequência, nas condições de vida que teriam de enfrentar, ou 

por ainda não terem definido a área em que gostariam de atuar profissionalmente quando 

chegaram à idade de fazer um curso superior. 

 Com relação à formação dos educadores, apenas um Curso Técnico em Instrumento foi 

relatado, apesar de todos tocarem algum instrumento. As graduações aparecem em áreas 

diversas: dois educadores são bacharéis em Composição e Regência; oito fizeram ou fazem 

Licenciatura (seis em Música, um em Artes Cênicas e um em Letras); dois cursaram Educação 

Artística, um Gestão Ambiental, um Psicologia, um Jornalismo, um Educação Física, um 

Engenharia Eletrônica e um Arquitetura, sendo que seis educadores cursaram ou cursam a 

segunda graduação.  

 Quatro dos entrevistados fizeram Pós-graduação Lato Sensu, dois em Educação Musical, 

um em Pedagogia da Cooperação e um em Saúde Coletiva. Três educadores fizeram Mestrado: 

um em Música, um em Ciências e um em Literatura e Outras Produções Culturais. Mesmo os 

educadores que não possuem formação acadêmica em Música dominam essa arte muito bem, 

como mostram em seus relatos.  
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 A respeito do contato desses educadores com as práticas da Música Corporal, sete deles 

fizeram cursos diretamente com Fernando Barba, vindo a conhecer o trabalho de Stenio após 

ingressarem na Orquestra do Corpo. Apenas um fez curso diretamente com Stenio Mendes, 

ainda na época da Universidade Livre de Música (ULM), e quatro tiveram seu primeiro contato 

com as práticas em oficinas proporcionadas por integrantes do Barbatuques. 

 Tendo em vista que os cursos ministrados por Barba e Stenio não são direcionados 

somente a músicos, não raro, encontramos, em suas oficinas, profissionais de diversas áreas e 

de diversos níveis de entendimento musical – desde o leigo ao músico pós-graduado. No 

entanto, apesar das disparidades de interesses e formação profissional, as novidades que 

envolvem o instrumento corpo, como, por exemplo, as técnicas envolvidas para reproduzir 

determinados timbres corporais, as práticas em forma de jogos e o incentivo à criação, parecem 

igualar os saberes e fazer do ambiente educacional um espaço de convivência, de descobertas 

e de prazer. A esse respeito, Stenio nos diz: 

Eu vejo assim, o que para mim é óbvio, que o ser humano é provido desse acesso a 
essa fonte poética, por mais estranha que seja, por mais travada que esteja, o que é 
muito natural nesse mundo contemporâneo... esse mundo poético afetivo está 
travado, estrangulado, então eu procuro criar situações para destravar essas fontes 
poéticas no brincar, nos jogos. De repente a pessoa se sentir confiante, se enxergar 
como fonte criativa também, com uma expressão poética também, e conseguir 
harmonizar no coletivo esses indivíduos poéticos. Fazer com que essa estranheza da 
individualidade poética consiga compartilhar e harmonizar com o coletivo e se 
enxergar com essa riqueza interna poética, não só como um intérprete, mas como 
um compositor também, um ser criativo. Acho que ter essa visão dessas 
individualidades, de como criar e estruturar aulas com essa visão de que dentro da 
classe existem talentos, uns mais evidentes, outros menos. E em termos de vida 
humana e de artes, acho importante que esses talentos encontrem espaço e incentivo 
para se manifestarem, como prioridade. (ANEXO 1, p.172) 

 

 Por tudo que foi dito é fácil perceber que os grupos formados por Barba e Stenio 

caracterizam-se pela diversidade humana, o que pode ser confirmado pelo simples exame dos 

componentes dos grupos Barbatuques, Orquestra do Corpo, Fritos de Terça, Núcleo Orgânico 

Performático e as oficinas.  

 É habitual o educador musical atuar em mais de um ambiente educacional. Os 

multiplicadores consultados exercem sua docência em vários lugares, como se pôde constatar 

na análise de seus relatos, que nos forneceu os seguintes dados: dois educadores trabalham 

com público jovem e adultos em espaço alternativo e em uma instituição cultural, cinco 
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educadores trabalham em escolas privadas, dois deles com musicalização infantil e de bebês e 

três na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Desses doze educadores, 

três ainda possuem projetos próprios; dois trabalham em escolas livres de música, dois em 

Organizações não Governamentais (ONGs), três ministram aulas particulares e um é bolsista 

PIBID.  

 Conclui-se, assim, que se trata de educadores ativos em suas profissões, que trabalham 

em mais de um ambiente educacional, os quais apresentam demandas diversificadas e, 

portanto, visões ampliadas a respeito da aplicabilidade da Música Corporal, bem como 

reconhecem seus benefícios para os desafios (da) enfrentados pela educação musical 

contemporânea.  

 

Diálogos músico-educacionais contemporâneos 

 

 Para iniciar esse diálogo músico-educacional, convidaremos um dos maiores 

“provocadores” das percepções sonoras contemporâneas, o compositor e educador canadense 

Raymond Murray Schafer. 

 Schafer (2011, p. 281) diz que “qualquer discussão a respeito de música e educação será 

uma tentativa de responder a quatro perguntas básicas: por que ensinar música? O que deve 

ser ensinado? Como deve ser ensinado? Quem deve ensinar?” 

 Com relação à primeira questão: por que ensinar música? Os educadores convidados 

ao diálogo fazem considerações importantes que partem do desenvolvimento individual ao 

coletivo. Mencionam motivos concretos como o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, a 

ampliação da visão de mundo por meio do contato com outras culturas e sonoridades.  

 Para o educador Marcos Vinícius, o aprendizado da música “aguça a atenção e a 

percepção das coisas, desenvolve a lateralidade, a linguagem, o equilíbrio, o senso coletivo, o 

respeito, o autoconhecimento, entre outras importantes habilidades humanas”.  A educadora 

Anabel Andrés descreve a conjuntura da educação musical brasileira afirmando que ela 

[...] amplia as referências culturais ao levar o indivíduo a refletir sobre os contextos 
que geram e onde se produzem diferentes formas musicais. Abre espaço para uma 
percepção mais rica da vida, e diante de um momento de tão profundos retrocessos 
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na Educação e Cultura no Brasil, torna-se um modo de promover o pensamento 
criativo e crítico para resistir à barbárie. (ANEXO 2, p.221) 

 

 Para o educador Sergio Tuck, “apreciar, contextualizar, fazer, criar são parte do 

processo” do aprendizado musical. 

 Há, também, uma percepção de que o ensino musical contribui para as subjetividades 

necessárias às relações humanas, pois desperta as sensibilidades e promove a convivência 

saudável por meio da empatia, da amorosidade, da generosidade e da sensibilidade, é o que 

diz a educadora Helena:   

A contribuição mais importante que a educação musical pode dar é colocar os seres 
humanos mais em contato com suas sensibilidades, com sua expressão, com sua 
cultura. e identidade. Promover espaços de um fazer musical coletivo, para nutrir 
momentos de partilha, troca e comunidade. (ANEXO 2, p.224) 
 

 Zuza Gonçalves confirma a alegação de Helena, expondo alguns dos desafios da 

sociedade contemporânea: 

Sinto que hoje, no Brasil e no mundo, alguns elementos da convivência humana como 
escuta, senso de comunidade, sensibilidade, amorosidade, valorização da diversidade 
dos indivíduos, inclusão, entre outros, precisam urgentemente ser cultivados e 
compartilhados. Acredito que a convivência musical, e a consequente “educação 
musical” que vem dela, pode ser o espaço e o caminho para o desenvolvimento e 
aprofundamento desses elementos. (ANEXO 2, p.230) 

 

 Mas, de todas as contribuições que o ensino da música pode oferecer para o mundo 

contemporâneo, com certeza, a maior delas é o desenvolvimento da escuta: 

O ambiente sonoro de uma sociedade é uma fonte importante de informação. [...] A 
multiplicação irrestrita de máquinas e a tecnologia em geral resultaram numa 
paisagem sonora mundial, cuja intensidade cresce continuamente. Evidências 
recentes demonstram que o homem moderno está ficando gradualmente surdo. Ele 
está se matando com o som. A poluição sonora é um dos grandes problemas da vida 
contemporânea. [...]. Se ficarmos todos surdos, simplesmente não haverá mais 
música. (SCHAFER, 2011, p. 277) 

 

 Para sensibilizar a escuta do ambiente sonoro social, Schafer (2011, p. 277) recomenda 

ouvir a “paisagem” do mundo como uma sinfonia: “somente quando tivermos 

verdadeiramente aprendido a ouvi-la é que poderemos começar a fazer julgamento de valor”. 

O educador refere-se a uma seleção sonora, à distinção dos sons de que gostamos, dos sons 
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necessários; apenas um ouvido atento e sensibilizado para as sonoridades do mundo saberá 

distinguir e planejar uma paisagem sonora saudável.    

 Segundo a educadora Ritamaria, a escuta também se faz necessária nas relações 

humanas; para ela, é preciso dar espaço ao vazio sonoro para que se entenda outro, para que 

haja um diálogo social construtivo. 

adoramos falar, fazer sons, estamos lotados de ideias e informações - acho que a 
educação musical pode abrir o espaço do vazio, do silêncio e da escuta. Para talvez, a 
partir daí, podermos falar em empatia, aceitação da diversidade e outras coisas 
bonitas e importantes. Mas enquanto só falarmos e não escutarmos, isso não vai 
acontecer. Precisamos escutar, auscultar, ouvir. Antes de julgar, de classificar ou 
rotular. (ANEXO 2, p.253) 
 

 Percebe-se, então, que a sensibilização e o desenvolvimento de uma escuta 

compreensiva e consciente são os objetivos maiores do ensino musical; se não há escuta, não 

há interpretação, não há apreciação, não há comunicação. A escuta engrandece as relações, 

possibilita as reconexões humanas, os diálogos culturais, traz bem-estar para a convivência e 

sobrevivência das sociedades. 

 

 A esse respeito, Stenio alerta: 
 

a gente está vivendo sempre coisas novas, um mundo novo, desafios novos, então a 
arte precisa acompanhar esse mundo novo, digerir esse mundo que está chegando, 
tem que digerir sons novos, gritos novos, manter as afetividades, os sentimentos, 
num grau de elevação. (ANEXO 1, p.176) 
 

 Essas observações nos remetem à segunda questão mencionada por Schafer: o que 

ensinar?  

 Se o repertório cultural de cada comunidade nos ensina a entender os sons do passado, 

para que consigamos compreender as sonoridades do presente, é importante que se crie 

intimidade com elas, transformando-as em matéria prima para a composição, que possam 

servir de base para os entendimentos futuros. Ou seja, é necessário ensinar a criar.  

 Schafer (2011, p. 284) aponta para o fato de que “toda sociedade possui um repertório 

de experiências musicais passadas que gosta de manter vivo”, também atenta para o estudo 

da música de outras culturas “para colocar a nossa em uma perspectiva adequada”. Porém, é 

importante não esquecer de ampliar o repertório, mantendo “sempre vivo o instinto 

exploratório para fazer música criativa” (Ibid., 284). 
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 Eis aqui a importância de se estimular a criatividade; para despertá-la e incentivá-la “os 

professores precisam ser muito cuidadosos, sabendo quando e como interferir” (ibid., 284). 

Neste caso, “o que ensinar?” está diretamente ligado a “quem deve ensinar?”, ou seja, aos 

saberes necessários à docência musical.  

 A contemporaneidade, como já foi visto, exige outras posturas, menos professorais e 

mais educacionais, portanto é assertivo concordar com o educador Renato Epstein quando diz 

que  

são inúmeros os saberes que um docente deve desenvolver. São saberes de ordem 
psicológica, sociológica, filosófica, além dos saberes disciplinares e curriculares. Tudo 
isso sem perder de vista os saberes da experiência que cada profissional carrega em 
sua mala. (ANEXO 2, p.247) 

 

 O educador Alexandre Guilherme nos diz que, como “capacidades humanas”, o 

educador deve procurar “construir em si” a empatia, a humildade, a generosidade, a paciência 

e o respeito. Do ponto de vista musical, Alexandre acredita que o educador musical deva ser  

um excelente músico, com ampla formação, capacidade criativa, e que deve procurar 
construir o maior conhecimento musical possível, inclusive conhecendo aspectos da 
música que não necessariamente tem interesse para si próprio, mas que podem ser 
fundamentais para alguns alunos em situações específicas. (ANEXO 2, p.218) 
 
 

 Anabel Andrés, também, aponta para importância da formação contínua do educador 

e da aproximação com os aprendizes. E destaca: 

 
é essencial ter curiosidade, buscar aprender sempre, ter empatia com os aprendizes, 
encontrar caminhos para cativá-los, incentivá-los, aprender com eles, provocar a 
reflexão e a consciência de contexto histórico, e estar aberto para mudar de ideia e 
experimentar novas possibilidades. (ANEXO 2, p.221) 
 
 

 Íris Salvagnini diz que o educador musical deve ter sua “musicalidade pessoal 

desenvolvida” e atenta para a importância da vivência pessoal em performance musical.   

  Já Zuza Gonçalves vê a questão da musicalidade pessoal de forma inacabada, mas que 

deve estar “em processo constante de desenvolvimento”. Acredita que o educador deva 

manter e sustentar “uma relação de encantamento e constante redescoberta com a música”; 

é importante que tenha clareza e alimente regularmente seu “senso de propósito”, 

entendendo cada ação “como um movimento no sentido desse propósito”. Encarar as ações 

educativas como práticas artísticas, em que “elementos como criatividade, improviso, 



102 | P á g i n a  

 

performance, subjetividade, emoção e outras características inerentes ao artístico/estético 

estejam presentes.” 

  Larissa considera que a “disponibilidade e disposição em aprender e a escuta do outro 

são aspectos fundamentais para um educador, são como princípios básicos para enxergar o 

aluno em sua complexidade e ser criativo para inventar/propor caminhos possíveis nesta 

relação. Para ela, “educar implica sempre em uma relação [...]. E, com isso, alguns aspectos 

musicais precisam estar desenvolvidos para que seja possível o ensino desta linguagem, mas é 

preciso entender qual o contexto de cada educador e as suas necessidades”. (ANEXO 2, p. 233) 

 Da mesma forma, pensa a educadora Ritamaria, que expressa ser necessário “a eterna 

consciência de que o aprendizado é bilateral e relacional – o educador não é nada mais que 

uma pessoa, o saber se dá no contato e no convívio, a música é uma ferramenta possível, e 

muitas são as realidades possíveis.” (ANEXO 2, p.253) 

 Para Mauro, a escuta sensível é um dos quesitos mais importantes para o exercício da 

docência musical: 

O docente deve ter em mente que educar musicalmente perpassa pela habilidade de 
estar aberto aos sons e a musicalidade que seus alunos possam trazer, sem julgá-las. 
Deve ser curioso sonoramente falando, uma vez que o trabalho musical está 
intimamente ligado à pesquisa de sons e que só é possível transmitir essa curiosidade, 
essa inquietação aos seus alunos se ela fizer parte da vida do docente. (ANEXO 2, 
p.245) 

 

 Fernando Barba conclui: 

Se os educadores pudessem passar amor através da música, confiança nas crianças, 
por meio de atividades em grupo e desenvolver suas características por intermédio 
da música, acho que esse é um ganho, não para formar músicos, mas para formar 
pessoas que têm a sensibilidade musical, o conhecimento musical como uma 
ferramenta enorme, para a vida, para lidar com situações, para lidar com a 
compreensão ao outro, com o conhecimento, matemática, ferramentas corporais, 
uma inteligência dos parâmetros da música aplicados a outras áreas. (ANEXO 1, p.207) 
 

 Entende-se que os conteúdos eleitos para o ensino de uma comunidade de aprendizes 

dependem do contexto que ela apresenta e, qualquer que seja ele, destaca-se a importância 

de práticas criativas. Tais práticas englobam aprendizados técnicos, culturais, sensórios e 

subjetivos, uma vez que envolve o reconhecimento das propriedades sonoras, a sua 

organização em estruturas de estilos diferentes, uma escuta apurada e sensibilidade para a 

execução ou criação em grupo. 
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 Quem ensina são educadores dotados de conhecimentos específicos de música, atentos 

às necessidades das comunidades de que fazem parte, onde atuam por meio de atitudes 

empáticas, sensíveis e sensibilizadoras, estão atentos aos ecos da sociedade que envolve suas 

comunidades de aprendizes e propiciam, a seus indivíduos, o sentimento de pertencimento.  

 Resta-nos, agora, perguntar: como ensinar? 

   

Como utilizam as práticas da música corporal? 

 

 São muitas as formas para se chegar aos objetivos que se almeja para seus aprendizes, 

como também são vários os recursos utilizados para esses fins, mas lembramos que o tema da 

presente pesquisa - A Música Corporal na Educação Musical Brasileira - nos conduz à 

curiosidade de saber como ele acontece. 

 Esclarecido esse ponto, volta-se a focar na questão formulada por Schafer, que ainda 

não respondemos: “como ensinar?”, direcionando-a para os usos das práticas da Música 

Corporal como recurso pedagógico musical.  

 Schafer (2011, p. 272) novamente nos provoca com uma afirmação: “todo o professor 

deve se permitir ensinar diferentemente ou ao menos imprimir, no que se ensina, sua 

personalidade.” 

 Ao formular-se a questão deste tópico, intui-se que cada educador colaborador 

participante de alguma das comunidades de aprendizes fomentadas por Fernando Barba e 

Stenio Mendes, utilize as práticas da Música Corporal em seus ofícios de maneiras 

ressignificadas e direcionadas para as necessidades de seus educandos. 

   Alexandre, que dá aulas em uma escola Waldorf, e rege uma orquestra escolar de 

iniciação de cordas, relata: 

Utilizo as práticas da Música Corporal de modo não contínuo. Tento perceber as 
características de cada turma e faço uso dessas técnicas como forma de trabalhar a 
coordenação motora, o senso rítmico, o tocar em conjunto, procurando uma 
abordagem mais lúdica e atraente para os alunos. Os principais objetivos da utilização 
dessas práticas, é fazer com que os alunos consigam desenvolver uma autopercepção 
e uma percepção do outro e do grupo durante uma prática musical, ou seja, que 
consigam ampliar a percepção musical de modo a estarem mais aptos a realizarem 
música com desembaraço. (ANEXO 2, p. 217 - 218) 
 

 Anabel Andrés atua em espaços alternativos promovendo oficinas ligadas a saúde, 

meditação, criatividade e utiliza as práticas da Música Corporal 



104 | P á g i n a  

 

[...] em atividades de percepção corporal, propostas de experimentação da 
musicalidade espontânea, ensino de ritmos brasileiros e como caminho de meditação 
e conexão coletiva. Gosto de propor jogos com música corporal para buscar quebrar 
com a gestualidade automatizada cotidiana e aguçar a percepção das possibilidades 
expressivas que o corpo de qualquer pessoa pode explorar, também com o objetivo 
de sensibilizar, propiciar a experimentação do corpo transcendendo os automatismos 
cotidianos, aguçar e ampliar a escuta, estimular a conexão com o Eu, o outro, o 
universo. E, também como sistema de aprendizagem musical. (ANEXO 2, p. 220-221) 

 
 Iris Salvagnini leciona na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e parte do 

Fundamental II, e utiliza muito as práticas da Música Corporal: 

com alguma atividade de música e movimento que vai desde desafios e brincadeiras 
do folclore, até atividades do repertório dos Barbatuques, como “flecha”, “Ecos” e 
“refrão – improviso”. Também costumo iniciar uma prática com instrumentos 
cantando e realizando alguma atividade corporal; após se apropriar da coordenação 
motora e do canto é que os alunos vão para os instrumentos de percussão rítmica e 
melódica. Utilizo essas práticas com os seguintes objetivos: ajudar a apropriação 
musical de conteúdos específicos (pulso básico, subdivisões, entendimento a respeito 
da construção e sobreposição de camadas de sons); sensibilização musical; trabalhar 
a coordenação motora e para sintonizar o grupo, pois essas atividades têm um forte 
aspecto colaborativo.  (ANEXO 2, p.226) 

 
 Zuza Gonçalves trabalha em uma instituição cultural como educador de música vocal, 

atuando com jovens e adultos em 6 cursos diferentes, além de ocupar-se do Projeto Música do 

Círculo, levando práticas musicais improvisadas com recursos da voz e do corpo diz: 

Utilizo regularmente as práticas da Música Corporal. Elas ajudam de várias formas: no 
desenvolvimento da musicalidade, especialmente no elemento rítmico, na criação de 
relação entre os participantes, na abertura para a prática da improvisação, no 
aprofundamento na relação com o corpo e no desenvolvimento da escuta. 
Geralmente a técnica da Percussão Corporal não está presente, mas os valores e 
princípios do trabalho do Barba e do Stenio estão muito presentes na minha atuação. 
(ANEXO 2, p.229) 
 

 Larissa Finocchiaro ministra aulas individuais para crianças e adolescentes e em uma 

Organização não Governamental (ONG) e dá aulas particulares para adultos: 

Utilizo muitos elementos da Música Corporal como aquecimento: jogo do eco, refrão 
– improviso, sequência minimal (quando estamos em grupo) aprendizado de ritmos, 
cânones, improvisações, solfejos com manossolfa33 que temos usado na Orquestra do 
Corpo. Já fiz uma apresentação de alunos com uma música cantada e acompanhada 
por percussão corporal, mas acredito que possa criar mais desdobramentos dessas 
experiências. O objetivo da utilização dessas práticas é o aluno aprender música pelo 
corpo e perceber que ele aprender o canto implica, também, conhecer seu corpo 
sonoro como um todo (ANEXO 2, p.232) 

 

                                                             

33 manossolfa - Um gestual feito com as mãos para indicar as notas e/ou graus da escala musical. Este sistema foi criado inicialmente 

por Guido D’Arezzo, no século XI, chamado mão guidoniana. No século XIX, Sarah Glover desenvolveu um sistema que viria a ser 

chamado de manossolfa inglesa, que depois foi sendo aperfeiçoado e modificado por outros educadores como John Curwen e Zóltan 

Kodály. Definição disponível em: https://www.cantomusicante.com/manossolfa - acessado em 10 de outubro de 2018. 

https://www.cantomusicante.com/manossolfa
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 Marcus Vinícius, que trabalha como Regente Coral do Ensino Médio em uma escola 

Waldorf, dá aulas de musicalização infantil e para bebês, além de reger mais dois coros adultos, 

relata: 

Uso muito os exercícios e jogos percussivos para preparar o corpo para o canto e para 
a atividade musical; é quase como um ritual. Como meus coros são iniciantes, 
inclusive como prática nas instituições, é difícil incluir essas formas nos arranjos, mas 
aos pouquinhos venho colocando alguns recursos de percussão corporal também nas 
execuções.(ANEXO 2, p.240) 
 

 Mariana Maziero leciona em uma escola de Educação Infantil, dando aulas para bebês 

e para crianças até cinco anos; dá aulas particulares de flauta e trabalha em uma Organização 

não Governamental, na qual ensina flauta doce e música corporal: 

Atualmente tenho uma pesquisa de adaptação de alguns jogos e práticas musicais 
vindas do Fritos e do Barbatuques para crianças pequenas, com o objetivo da 
musicalização em si e de caracterizar o corpo como um instrumento musical para se 
fazer música e não utilizar a Música Corporal apenas como um processo de 
aprendizagem. Eu vejo a Música Corporal como qualquer outro instrumento, sendo 
uma escolha do professor em utilizar essa instrumentação. Quando dou aula de 
flauta, o instrumento “musicalizador” é a flauta, mas por que não a Música Corporal 
ser o instrumento de musicalização e de fazer musical? Acredito que a maior 
contribuição, nesse caso, é o uso da Música Corporal como fazer musical e não só 
para compreensão de aspectos musicais (como rítmica, por exemplo). (ANEXO 2, p. 
243) 

 

 
 Mauro Tanaka ministra aulas em escola pública estadual para alunos do Fundamental II 

e realiza oficinas para educadores de ensino infantil: 

Utilizo as práticas em minhas aulas, tanto no projeto PIBID, do qual faço parte, quanto 
nas oficinas para educadores da rede municipal de minha cidade. Portanto, as práticas 
da Música Corporal são passadas para os alunos tanto por intermédio das minhas 
aulas, quanto pelos educadores que fizeram as minhas oficinas. O objetivo primário 
da utilização dessas práticas é desenvolver conteúdos relativos à escuta sensível de si 
e do outro e habilidades de criação coletiva, tudo permeado por jogos de 
desenvolvimento de habilidades e conteúdos musicais. (ANEXO 2, p. 244) 

 
 Renato Epstein, que atua nos primeiros e segundos anos do fundamental I em escola e 

trabalha com projetos e eventos, conta: 

A Música Corporal é inserida, muitas vezes, em um contexto de jogo, onde o aluno 
possa vivenciar a criação, a experimentação e a performance, apresentando o 
resultado aos seus colegas, comunidade escolar ou seus pais. 
O aluno pode ser autor, improvisador e criador, expressando suas ideias musicais. 
Pode ser, também, intérprete em uma peça já criada, seguindo os arranjos pré-
concebidos. Pode desenvolver a capacidade de apreciar uma obra, desenvolvendo a 
escuta atenta. (ANEXO 2, p. 247) 
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 Ritamaria trabalha com educação musical para adultos; dá aulas de canto para alunos 

particulares e para um grupo vocal feminino, além de ministrar a Oficina Voz e Criatividade, 

fruto de um projeto pesquisa onde investiga processos criativos em voz: 

 
A primeira motivação de usar as práticas da música corporal em aula é a constatação 
de que o corpo aprende. Fazer música depende desse processo que é corporal. Por 
mais que haja a mente envolvida, se não passa pelo corpo não vira música. Pensando 
nessa relação corpo-mente não hierárquica, e sim implicada, o aprendizado da música 
passa pela experiência. Então, o objetivo maior é o de musicalizar, o de experienciar 
a música, de se sentir fazendo música, antes de aprender um conceito. O corpo é o 
primeiro caminho para se entender um conceito. (ANEXO 2, p. 252)  
 

 
 Sérgio Tuck atua na rede pública municipal do interior de SP, no ensino Fundamental I, 

e em uma associação japonesa com ensino do taiko: 

Quando levado para sala de aula, a apreciação de músicas e vídeos destes grupos já 
causa espanto, pois faz o aluno se surpreender com a grande gama de movimentos e 
sons possíveis. Porém tem algo curioso. As crianças, quando veem uma banda, 
querem imitar: imitam uma guitarra, uma bateria, um piano, mas só conseguem 
resultado se mexendo e soltando sons pela boca. Na música corporal, a criança imita 
e muitas vezes já atinge o mesmo resultado por não necessitar de um ‘instrumento 
externo’ ao seu próprio corpo. 
Isso faz com que a música corporal se torne algo primordial no sentido da consciência 
musical. Mas, isso nada tem a ver com vamos brincar de fazer música com o corpo 
para mais tarde você fazer música de verdade com instrumentos. Essa cultura 
instrumentista nos fez achar que fazer música é só quando se senta ao piano e se toca 
Bach. (ANEXO 2, p. 256) 
 

 Analisando os relatos dos educadores colaboradores, perceberam-se três motivos para 

a utilização das práticas da Música Corporal como recurso pedagógico: (1) questões corporais, 

que envolvem aquecimento, percepção corporal, coordenação motora e expressão do corpo; 

(2) desenvolvimento de competências para o fazer musical, que envolve a ampliação da escuta, 

desenvolvimento da musicalidade, percepção musical, estudos rítmicos, consciência musical 

(organização sonora), experimentações, criações e improvisações; (3) questões relacionadas ao 

coletivo: percepção de si e do outro, escuta de si e do coletivo, abordagem lúdica e 

performance. Em sua maioria, os educadores mencionam a abordagem lúdica e jogos para 

envolvimento dos alunos. 
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Contribuições da música corporal para a educação musical e social 

 

 Schafer (2011, p. 289) considera que em uma “educação dirigida à experiência e à 

descoberta [...] o professor precisa se acostumar a ser mais um catalisador do que acontece na 

aula que um condutor do que deve acontecer”. Tal postura possibilita ao educador ser um 

observador participativo de sua própria docência, avaliar as evoluções e necessidades de suas 

comunidades de aprendizes, e criar, em conjunto, dinâmicas eficazes para atendê-las. 

 O último tópico deste capitulo é dedicado à “escuta” das observações desses 

educadores com relação às suas docências e comunidades de aprendizes, como uma troca de 

experiências, seguidas de uma síntese: 

Tais práticas favorecem muito a realização musical criativa e espontânea, a percepção 
musical, a busca por timbres, o conhecimento do próprio corpo e o reconhecimento 
das características corporais dos outros. É um trabalho que possibilita uma grande 
sensibilização das questões musicais e de comportamento social, principalmente se 
utilizar, como meio de expressão, o próprio corpo. (ANEXO 2, p. 218) 

 
 
[As práticas da Música Corporal] podem ser compartilhadas como um instrumental 
terapêutico artístico muito acessível a qualquer pessoa, para vivenciar estados de 
atenção com mais presença, como uma prática de meditação, pois a base destas está 
na escuta sensível, em permitir-se um momento de não-ação, uma atitude de 
receptividade e, nesse sentido, considero uma prática que rompe com a hipnose 
coletiva voltada para o consumo e as ações autômatas. (ANEXO 2, p.221) 

 
A desmistificação de que só faz música quem toca um instrumento, ou canta. A 
possibilidade de produção de música a partir do próprio corpo, de maneira simples. 
O desenvolvimento integral das pessoas, considerando o ser como um todo integrado 
corpo-mente, a possibilidade de jogar/brincar com a música, como uma poderosa 
ferramenta pedagógica. (ANEXO 2, p. 223) 

 
Vejo essas práticas como fundamentais, tanto no processo de desenvolvimento 
musical dos conteúdos que citei acima, como na construção de um grupo de trabalho 
mais atento e colaborativo. A música vivenciada corporalmente se torna mais viva 
para o aluno. (ANEXO 2, p. 226) 

 
Do ponto de vista da musicalidade, a técnica da percussão corporal traz para o 
educando a possibilidade de, através do corpo, internalizar o ritmo, elemento 
fundamental do fazer musical. As dinâmicas de improvisação abrem um outro 
universo ao sair do paradigma do ensino tradicional da música, em que o educando 
só recebe e reproduz, para um outro paradigma, no qual a musicalidade orgânica dele 
é valorizada e ele é agente criador da música que é construída em relação. (ANEXO 2, 
p. 229) 

 
Acredito que a Música Corporal é uma das possibilidades e caminhos mais potentes 
que temos hoje para aprender/experienciar a música. O aluno aprender a escutar de 
um modo diferente e a perceber que ele já tem muito conteúdo para criar é algo 
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importante, subjetivamente, inclusive. A Música Corporal vai mostrando de um jeito 
lúdico (e nos lembrando) que fazer música é um brincar e isso a gente perde muito 
quando está em uma instituição formal de ensino musical. Além disso, é uma conexão 
direta com o corpo e, isso, acho fundamental ser resgatado pela educação, pois 
estamos no século XXI, ainda com dificuldades de acessar os alunos, de fazê-los ter 
um interesse autônomo pelo fazer musical que está fora da mídia e das rádios, de 
gerar disponibilidade, de entender como é ensinar música para uma geração 
‘internética’, virtual cuja paciência com aquilo que é orgânico parece estar bem 
pequena. É um imenso desafio. Diariamente. (ANEXO 2, p.232) 

 
Acredito que a educação musical pode oferecer mais aspectos socializadores e 
humanos, principalmente, quando trabalhadas práticas coletivas de música"  
(ANEXO 2, p.243) 

 
Uma questão importante que venho percebendo é que é possível desenvolver 
conteúdos vistos como complexos pela educação musical tradicional, por intermédio 
das vivências com o corpo, tornando-os menos pesados e desmistificados. 
Polirritmias, improviso e outros tópicos são sempre abordados de forma lúdica na 
Música Corporal e os educandos tomam contato, executam sem o "peso" de ter que 
inicialmente saber ler na partitura ou outra estratégia de ensino tradicional. (ANEXO 
2, p.244) 
 
No início do séc. XX, os primeiros educadores musicais passaram a relacionar as 
práticas musicais ao movimento do corpo, à mente e à alma. Hoje é nítida sua relação 
e acredito que é a melhor forma de se vivenciar a música, ludicamente, 
corporalmente e de se apreender a teoria que vem a reboque. O canto é fundamental, 
mas também a dança, aliando o som ao movimento corporal.  Sendo o corpo um 
instrumento único e especial, a exploração da diversidade de timbres e possibilidades 
sonoras passa a ser rotina, mesmo que o assunto desenvolvido seja outro. (ANEXO 2, 
p. 247) 

 
As práticas da música corporal dinamizam a atividade e nos colocam constantemente 
em situações de performance - tudo é som, e o som nos ensina. A ideia de aprender 
jogando confere um caráter lúdico ao processo. Jogo muito com os alunos, tanto em 
aulas individuais quanto coletivas, e sempre proponho caminhos que estimulam a 
pesquisa individual. Também acredito que as práticas da música corporal trazem 
autonomia para o aprendizado, pois cada um se apropria verdadeiramente do que 
está descobrindo pela experiência. (ANEXO 2, p.252) 

 
Em sala de aula a Música Corporal nos faz nos conectar com nosso próprio corpo, com 
nossa noção de identidade, assim como nas artes plásticas podemos conseguir isso 
com um autorretrato desenhado a lápis ou com tinta. A Música Corporal pode 
também nos conectar com o outro na medida em que harmonizamos sons, 
construímos ritmos, complementamos sons e movimentos, além de nos fazer nos 
mover, algo imprescindível para a infância atual rodeada de tecnologias atrofiantes. 
(ANEXO 2, p. 256) 

 
 De acordo com os educadores colaboradores, as práticas da Música Corporal trazem 

contribuições em quatro níveis: musical, físico, terapêutico e social. 

 Com relação às contribuições ao nível musical, os educadores observam que as práticas 

se revelam um eficaz recurso pedagógico, auxiliando no desenvolvimento da percepção 
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musical, no aprendizado das complexidades teóricas, estimulam a escuta sensível e incitam a 

pesquisa de timbres, além de facilitar a realização musical coletiva. 

 No nível físico, as práticas facilitam as percepções do próprio corpo e de outros corpos, 

trabalham a presença e prontidão e propiciam o aprendizado através do corpo. 

 No que diz respeito ao nível terapêutico, sua utilização visa à meditação, remete às 

sensações de pertencimento social, permite o brincar e traz bem-estar. 

 Quanto às contribuições no nível social, pode-se dizer que as práticas da Música 

Corporal trabalham a inclusão, aproximam o indivíduo e o coletivo do fazer social, rompem 

paradigmas e crenças que tentam decidir quem está autorizado a fazer música – a questão tão 

discutível do dom inato – facilitam as dinâmicas do criar em coletividade e promovem 

experiências conjuntas. 

 Por tudo o que foi dito, pode-se afirmar que a Música Corporal, por meio de seus 

criadores e multiplicadores, é responsável por um notável acréscimo de qualidade à área tão 

pouco compreendida da Educação Musical. 
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Capítulo 4 – ALCANCES E CONJUNTURAS DA MÚSICA CORPORAL NA EDUCAÇÃO 

MUSICAL BRASILEIRA 

 

 

 As práticas da Música Corporal apareceram, primeiramente, em formato de oficinas, 

estenderam-se para a performance e fomentaram o interesse de educadores musicais. Para 

compreender a relevância do tema para a educação musical, analisou-se publicações 

acadêmicas e artigos que se referissem ao assunto, buscando, em suas análises, o 

entendimento do alcance das práticas da Música Corporal no território nacional, assim como 

das questões qualitativas que levam os profissionais a recorrerem a elas em seus ofícios. 

 As observações contidas neste capítulo, foram respaldadas pelo Método de Análise de 

Conteúdo segundo Laurence Bardim (1977) que designa a ele, dois objetivos: o rigor e a 

necessidade de novas descobertas. Para Bardim, esses dois objetivos podem ser alcançados 

pela ultrapassagem da incerteza, ou seja, pela verificação da hipótese do pesquisador, assim 

como a validação e aceitação dessa hipótese por seus leitores, que, por sua vez, dependerá do 

enriquecimento da leitura por meio da 

descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se 
procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de 
elementos de significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos 
de que a priori não detínhamos a compreensão. (BARDIM, 1977, p. 29) 
 

 Sendo assim, o Método de Análise de Conteúdo possui duas funções: a heurística, que 

enriquece a tentativa exploratória aumentando a propensão à descoberta; e a administração 

de provas, que deverá apelar para um método sistemático de verificação de confirmação ou 

invalidação da hipótese. Bardim afirma que ambas as funções podem coexistir de forma 

complementar e tornam o campo de aplicação do método extremamente vasto, pois “tudo que 

é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de conteúdo” (HENRY e 

MOSCOVICI, 1968 apud. BARDIM, 1977, p. 33). 
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1. DADOS PRELIMINARES 

 

 Como um primeiro passo, BARDIM enfatiza a necessidade de sistematizar o conjunto de 

comunicações. Tal sistematização inicia-se de forma empírica, levando em consideração a 

problemática e a hipótese do investigador. Neste caso, ele poderá “inventar” instrumentos 

capazes de favorecer novas interpretações por meio de leituras sistemáticas – mas ainda não 

sistematizadas –  que, progressivamente, são enriquecidas e transformadas, passando de um 

campo teórico à um campo de aperfeiçoamento técnico. 

 Para a presente pesquisa, estabeleceu-se como critério inicial a busca por textos que 

contivessem as palavras “percussão corporal”, “música espontânea”, “música corporal” e 

“Barbatuques” nos seus Títulos e/ou Resumos, nas palavras-chave e no corpo do texto. A 

escolha desses termos deu-se pelo entendimento do processo da construção da Música 

Corporal explicitados por Fernando Barba e Stenio Mendes em suas entrevistas, analisadas no 

primeiro capítulo, que esclareceram as junções e transformações ocorridas em suas pesquisas 

iniciais de Música Espontânea e Percussão Corporal até chegar ao que, pensadamente, hoje se 

chama “Música Corporal”, largamente difundida pelo grupo Barbatuques. 

 A triagem iniciou-se nos Anais dos Encontros e Congressos da Associação Brasileira de 

Educação Musical (ABEM) encontrados on-line, por ser ela um órgão de classe especificamente 

voltado para a Educação Musical. Foram, igualmente, realizadas buscas no sitio da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) além de investigações aleatórias no indexador 

de dados Google.   

 O período pesquisado equivale ao dos textos encontrados nos Anais dos Congressos 

Nacionais da ABEM disponíveis on-line, compreendendo os anos de 1992 a 2016. No entanto, 

ao se iniciar a busca, constatou-se não haver publicações com os termos acima reportados, 

antes de 2003. A datação, portanto, abrange o período de 2003 a 2016. 

 A primeira referência à expressão “percussão corporal” como manipulação das 

sonoridades produzidas pelo corpo foi relatada no artigo Oficina pedagógica: por uma 

formação musical além da performática, de Cecília Cavalieri França, nos Anais do XII Encontro 

Anual da Abem de 2003. Por coincidência ou não, o primeiro CD do grupo Barbatuques, o 
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“Corpo do Som”34 foi lançado em 2002. Em seu encarte, Fernando Barba esclarece o processo 

de um “trabalho de percussão corporal” como uma “linguagem artística e pedagógica em pleno 

desenvolvimento” (BARBA in: BARBATUQUES, 2002) 

 

2. ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES POR FONTE 

 

 No período compreendido na presente pesquisa, foram encontradas 110 publicações 

que utilizaram as terminologias mencionadas, apresentadas na tabela abaixo com seus 

respectivos percentuais em relação ao número total de publicações. 

Tabela 1 - Publicações por fonte 

 

 De acordo com os números demonstrados na tabela acima é possível verificar que o 

tema é mais abordado nos Congressos e Encontros da ABEM, apresentando um total de 71% 

das publicações selecionadas; os artigos encontrados em buscas aleatórias no indexador de 

dados da Google e os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) estão em segundo lugar, ambos 

com 9% do total. Em terceiro lugar, encontram-se as Dissertações de Mestrado com 6%, 

seguidas das Monografias apresentadas em Cursos de Especialização com 4% e a tese de 

Doutorado representando 1% do total das publicações selecionadas.  

 Os dados acima mostram que a Música Corporal tem sido mais abordada pelos novos 

formandos em educação musical, mas ainda é pouco estudado nos cursos de Pós-graduação.  

 

 

                                                             

34 Disponível em http://barbatuques.com.br/pt/discografia/ : acessado em 16/01/2018 

FONTE
PUBLICAÇÕES 

POR FONTE
% POR FONTE

DOUTORADO 1 1%

MESTRADO 7 6%

ESPECIALIZAÇÃO 4 4%

TCC 10 9%

 ARTIGOS GOOGLE 10 9%

ARTIGOS ANAIS ABEM 78 71%

TOTAL 110 100%

 

http://barbatuques.com.br/pt/discografia/
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3. ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES POR ANO 

 

Tabela 2 - Publicações por ano 

 

  

 Observa-se na tabela anterior que, até 2016, apenas uma Tese de Doutorado, escrita 

em 2010, referiu-se ao tema deste estudo; o número de Dissertações de Mestrado apresenta-

se de forma dispersa com publicações isoladas, com 1 publicação nos anos de 2005, 2007 e 

2013 e um aumento para 2 publicações em cada ano, em 2015 e 2016. Quanto às Monografias 

dos cursos de Especialização, apresentam-se de forma irregular com 1 publicação por ano, em 

2009, 2013, 2015 e 2016.  

 Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) aparecem somente a partir de 2011, com 3 

publicações, apresentando queda, que se pode verificar nas 2 publicações em 2012 e 1 

publicação nos anos de 2013, 2014 e 2015, voltando a aumentar para 2 publicações, no ano de 

2016. Com relação aos textos encontrados no indexador de dados Google, notam-se 

publicações isoladas: 2 em 2007 e 1 em 2011, adquirindo uma constância de 1 publicação por 

ano, em 2013, 2014, 2015 e com um aumento considerável em relação aos anos anteriores em 

2016, com 4 publicações.  

 Os Anais referentes aos anos de 2005 e 2008 não puderam ser analisados porque a 

versão digital existente no sitio da ABEM não dá acesso aos artigos. Os Anais de 2007 e 2011 

não foram encontrados em nenhum sitio da ABEM, ou em outros sítios de busca. No entanto, 

mesmo com a falta desses dados, é possível observar que os artigos relativos ao tema, 

evidenciados nos Encontros e Congressos da ABEM, partem de 3 publicações em 2003, sobem 

para 4 publicações em 2004, e apresenta uma leve queda em 2006, com 3 publicações. A partir 

de 2009, encontra-se um número expressivo de 10 publicações, que aumenta 

consideravelmente em 2010, com 16 publicações, apresentando queda para 10 publicações 

FONTE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PUBLICAÇÕES 

POR FONTE

DOUTORADO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

MESTRADO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7

ESPECIALIZAÇÃO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4

TCC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2 10

 ARTIGOS GOOGLE 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 4 10

ARTIGOS ANAIS ABEM 3 4 0 3 0 0 10 16 0 10 6 3 9 14 78

TOTAL 3 4 1 3 3 0 11 17 4 12 10 6 13 23 110
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em 2012, 6 em 2013 e 3 em 2014 e tornando a aumentar para 9 publicações em 2015, e 14 em 

2016.   

Gráfico 1 - Publicações por ano 

 

 

 O gráfico acima representa o número total de publicações por ano, somando-se 

Doutorado, Mestrado, Especializações, TCCs e Artigos encontrados no Google e nos Anais da 

ABEM. Observa-se que nos anos em que os Anais da ABEM não foram apresentados, o número 

de textos é sensivelmente menor (2005 – 1, 2007 – 3, 2008 – 0 e 2011 – 4). É possível observar, 

também, um crescimento oscilante de publicações referentes ao tema, que aparece de forma 

expressiva nos anos de 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 e 2016. Tais dados indicam a novidade 

do tema e um interesse crescente da exploração da Música Corporal como se verá mais ao final 

deste capítulo. 
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4. ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES POR INSTITUIÇÕES  

  

Gráfico 2 - Publicações por instituições 
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O gráfico anterior revela que a maior parte das publicações deriva das Universidades Brasileiras, 

das quais se destacam a UNIVALI e a UEM com 7 publicações cada uma; a UFRN e a UnB com 6 

publicações cada uma; a UFSCAR, UDESC e UFPB com 5 publicações cada uma e a UNESP, 

UFSM, UFC e UFBA com 4 publicações cada uma. 

 Observam-se, também, publicações originárias de escolas de música como a EMBAP (1) 

e a TECA Oficina de Música (1); publicações de escolas regulares como Colégio Pedro II – Rio 

de Janeiro (1) e EEEFM Jarbas Passarinho – Belém do Pará (1), além de uma publicação da 

Secretaria Municipal de Jundiaí (1). 

 Foram encontradas, inclusive, publicações de Universidades Estrangeiras: University of 

Alicante (Espanha) – 1, University of Jyväskylä (Finlândia) – 1, Anadolu University (Turquia) – 1 

e Universidade de Aveiro (Portugal) – 2. Apesar de o objeto de estudo deste trabalho se 

restringir à Educação Musical Brasileira, achou-se importante mencionar as publicações 

estrangeiras que remetem ao trabalho das Práticas da Música Corporal para expor sua 

relevância na educação musical fora do Brasil. Os textos não serão utilizados nas análises 

quantitativas referentes à disseminação da Música Corporal no País, mas serão aproveitados 

na análise qualitativa por temas, levando em conta a relevância de seus conteúdos. Sendo 

assim, para a análise do próximo tópico teremos 105 textos. 

 

5. ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES POR REGIÃO DO PAÍS 

 

Gráfico 3 - Publicações por estados brasileiras 
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 Nota-se, nesse gráfico, que as práticas da Música Corporal aplicadas à Educação Musical 

foram encontradas em 16 estados brasileiros. Constata-se que o tema é abordado 

principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas que também tem 

expressividade no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Distrito 

Federal, Ceará, Bahia e Minas Gerais. 

 Comparando-se o gráfico das publicações por estados com a tabela apresentada a 

seguir, que representa as publicações por regiões brasileiras, constata-se que as práticas da 

Música Corporal são mais difundidas na região Sul do País, que apresenta um total de 35 

publicações (14 do PR, 13 de SC e 8 do RS), seguida da região Sudeste com 33 publicações (22 

de SP; 7 do RJ e 4 de MG). Na sequência, vem a região Nordeste, com 27 publicações (7 da PB; 

6 da BA, do CE e do RN; 3 de PE e 1 do SE). Da região Centro-Oeste do País foram selecionadas 

8 publicações (6 do DF, 1 do MS e 1 do MT). Na região Norte, foram encontradas apenas 2 

publicações, ambas do estado do PA.  

 A tabela seguinte resume o número de publicações por região brasileira. 

 

Tabela 3 - Número de publicações por região 

 

 

 

 

 

 

REGIÃO QUANTIDADE

Sul 35

Sudeste 33

Nordeste 27

Centro-Oeste 8

Norte 2

TOTAL 105
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6. ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES POR TERMOS DE BUSCA  

 

 

Gráfico 4 - Palavras-chaves da busca por texto 

 

 O gráfico apresenta a porcentagem dos termos de busca encontrados nas publicações. 

Como se pode ver, o termo “percussão corporal” aparece em 57% dos textos selecionados, o 

grupo Barbatuques é mencionado em 30%; 12% utilizam o termo “Música Corporal” e somente 

1% cita o termo “Música Espontânea”.  

 

Tabela 4 - Termos de busca por publicação. 

 

Obs.: o número de termos de busca é superior ao número de textos,  pois foi encontrado mais de um termo por publicação.  

 

 A tabela acima revela que, entre 2003 e 2007, os termos mais utilizados nas publicações 

são “Percussão Corporal” e “Barbatuques”, como uma clara menção ao estilo do grupo. O 

termo “Música Corporal” aparece pela primeira vez em 2009 e seu uso se torna frequente a 

partir de 2011.  

 Os termos dizem mais do que, simplesmente, apontar a utilização ou não das práticas 

da Música Corporal na Educação Musical. A maneira como são utilizados ou o contexto no qual 

30%

12%

1%

57%

Barbatuques Música Corporal

Música Espontânea Percussão Corporal

PALAVRA CHAVE POR PUBLICAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Barbatuques 3 3 1 1 18 4 3 2 1 3 13 52

Música Corporal 1 2 3 3 2 3 7 21

Música Espontânea 2 2

Percussão Corporal 1 4 1 3 11 18 4 12 9 4 11 21 99

TERMOS DE BUSCA POR ANO 4 4 1 3 4 0 13 38 10 18 14 7 17 41 174
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aparecem, podem indicar uma trajetória de experimentação e amadurecimento dessas 

práticas pelos educadores musicais que as utilizam. 

 Se voltarmos ao processo de elaboração da Música Corporal, explicitado por Barba e 

Stenio em suas entrevistas, perceberemos que a designação da terminologia dessa modalidade 

musical foi paulatinamente repensada e ressignificada à medida em que sofria transformações 

e agregava novos elementos. No início, o curso promovido por Fernando Barba chamava-se 

“Rítmica Corporal”, cujo objetivo era auxiliar nos estudos rítmicos dos alunos da AUÊ. O curso 

misturava os ensinamentos adquiridos por Barba nas aulas do Professor Gramani, e suas 

pesquisas de timbres corporais. Com a evolução da pesquisa, a partir do reconhecimento de 

novos timbres e da utilização de ritmos típicos da música brasileira transpostos para o corpo 

como um instrumento, o curso passou a se chamar “Percussão Corporal”. A junção do estudo 

da Percussão Corporal com a elaboração de jogos trazidos por Stenio, cujo objetivo era o 

desenvolvimento da escuta e a interação sonora coletiva, ampliou a utilização das sonoridades 

corporais, incluindo a voz, não só de forma melódica, mas, também, como percussão e efeitos 

vocais. Essa nova transformação trouxe a necessidade de uma nova nomenclatura, passando, 

assim, essa proposta a se chamar “Música Corporal”. 

  O aparecimento gradativo dos termos de busca no tempo pode ser interpretado como 

uma maturação das percepções dos educadores com relação à utilização das sonoridades 

corporais, assim como a consciência de que o trabalho realizado por intermédio das práticas 

da Música Corporal colabora, não somente, com o desenvolvimento musical, mas também com 

o desenvolvimento humano, individual e em grupo, reconectando corpo e mente, há tempos 

desconectados por uma tradição social e um sistema educacional ultrapassado, ficando, assim, 

muito limitada sua referência como Percussão Corporal. 

 A leitura analítica das publicações nos permite observar este fato. Se as classificarmos 

por temas e entendermos como estes foram tratados nos textos, poderemos ter uma ideia de 

quanto o assunto ainda é novo e quanto ainda há para se refletir acerca da utilização das 

práticas da Música Corporal na Educação Musical e em outras áreas. 
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7. ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES POR TEMA 

 

 Na leitura dos textos selecionados observou-se que a Música Corporal é abordada nas 

escolas regulares em projetos que trabalham com educação inclusiva, em projetos 

socioculturais, na formação de professores e em outras áreas artísticas como o teatro e a dança. 

É relacionada com outras áreas, como a psicomotricidade, a neurociência e a saúde. Foi tema 

de estudos a respeito dos processos de aprendizagem musical e é relatada em trabalhos que 

estudam o desenvolvimento de competências necessárias para o fazer musical, além de estar 

presente em vários estudos referentes ao grupo Barbatuques. Esses dados geraram a seguinte 

tabela: 

Tabela 5 - Publicações por temas 

 

 A tabela expõe a presença da Música Corporal no item referente ao desenvolvimento 

de competências necessárias para o fazer musical, com um total de 37 textos. Em suas 

especificidades, as publicações tratam da utilização das práticas dentro da musicalização, nos 

estudos rítmicos e de percepção, além do ensino de flauta doce.  Também relatam a integração 

da Percussão Corporal com o Canto Coral, tanto em atividades ligadas à percepção rítmica 

quanto à organização de performances. O tema é igualmente relacionado aos estudos de 

manifestações populares e ao desenvolvimento de competências técnicas e de escuta musical.  

É utilizado em processos de avaliação, na compreensão de estilos musicais relacionados à 

História da Música e como recurso em trabalhos de sensibilização para escrita musical.  

 Em seguida, foram encontradas 28 publicações que relacionam a Música Corporal à 

formação de Educadores Musicais em todos os níveis: graduação, pós-graduação, 

especialização e cursos de extensão, além de essa relação estar, também, presente em relatos 

TEMA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Outras Artes 1 1 1 3

Barbatuques 1 1 1 1 4

Outras Áreas 1 1 1 1 1 0 5

Estudos de Processos de Aprendizagem 1 3 1 5

Educação Inclusiva 1 3 2 6

Projetos socioculturais 1 1 1 2 1 6

Escolas Regulares 1 1 1 1 4 4 4 16

Formação de Professores 1 4 3 3 3 1 5 8 28

Competências para o fazer Musical 2 2 5 7 2 5 2 2 4 6 37

TOTAL 3 4 1 3 3 0 11 17 4 12 10 6 13 23 110
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a respeito da utilização dessas práticas em estágio supervisionado e em ações realizadas no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Em ambos os temas de 

interesse - o desenvolvimento de competências necessárias para o fazer musical e a formação 

de professores - é evidente uma frequência ininterrupta de produção de textos de 2012 à 2016, 

o que pode indicar um interesse constante por parte dos professores, interesse esse que, 

provavelmente, tende a crescer.  

 Logo após, seguem-se os relatos e projetos da utilização das práticas da Música Corporal 

nas escolas regulares: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, somando 16 

textos. Foram encontrados 6 textos que associam as práticas da Música Corporal a Projetos 

Socioculturais e outros 6 dedicados à Educação Inclusiva; além destes, foram encontrados 5 

trabalhos que relacionam essas práticas a estudos focalizados em processos de aprendizado e 

mais 5 distribuídos em outras áreas, como: Psicomotricidade, Neurociência e Saúde. Quatro 

publicações fazem um estudo do Grupo Barbatuques, analisando as práticas e os tipos de 

performance pela perspectiva da Sociologia. Há também um artigo que cita a metodologia do 

grupo como parte de um estudo prévio para o desenvolvimento de pesquisa relativa à 

sensibilização musical. O tema também aparece em trabalhos que relacionam a educação 

musical a outras artes, como, por exemplo, o teatro e a dança. Nesse artigo, o objetivo proposto 

é sensibilizar e preparar professores para que incorporem em suas aulas procedimentos 

musicais criativos. 

 Desmembrando a categoria “assunto”, revelam-se as especificidades das temáticas que 

se fundamentam em dados qualitativos.   

 

8. ESPECIFICIDADES DOS TEMAS 

 

 São muitas as formas de aplicação da Música Corporal e suas práticas na Educação 

Musical, assim como diversos são os seus objetivos. Para uma melhor compreensão da 

perspectiva apresentada pelos textos selecionados, eles foram organizados por temas, surgidos 

a partir da leitura de seus Resumos. Em um segundo momento, realizou-se nova leitura para 

classificar suas especificidades. 

 



P á g i n a  | 123 

 

TEMA 1 – BARBATUQUES  

 

Quadro 1 - Textos com o tema "Barbatuques" 

 

  

 Foram encontrados quatro textos que tratam, especificamente, do Grupo Barbatuques: 

um estudo bibliográfico, um estudo sociológico, uma análise de performance e um estudo de 

sua prática de Música Corporal. O primeiro deles, um artigo escrito em 2007, publicado na 

revista Opus, expõe a literatura encontrada a respeito do corpo no ensino musical como meio 

para o desenvolvimento da expressividade e conscientização corporal, tendo como 

embasamento teórico os princípios dos músicos educadores Émile-Jacques Dalcroze (1865-

1950), Carl Orff (1895-1982), Edgar Willems (1890-1978), Murray Schafer (1933-) e o trabalho 

de percussão corporal desenvolvido pelo Grupo Barbatuques.  

 No segundo texto, um TCC da Faculdade de Sociologia da PUC-SP, o autor relata 

aspectos importantes que contribuíram para a ascensão, a boa receptividade e o 

reconhecimento do grupo paulistano, tanto em âmbito nacional, quanto internacionalmente. 

Entre os aspectos citados pelo autor está a ressignificação e valorização da cultura popular 

brasileira e o “discurso sobre o corpo na contemporaneidade” (FEDER, 2011, p. 7-8) 

 O texto de Campos e Otutumi (2016, p. 1) relata a elaboração de um projeto de pesquisa 

que tem por objetivo “aprofundar estudos a respeito de dois trabalhos de percussão corporal 

brasileiros, Barbatuques (de São Paulo) e o Bloco O Passo (Rio de Janeiro)”  para verificar  “como 

seus processos de ação musical podem contribuir para o incremento de estudos de 

instrumentistas que também lidam com performance.” No projeto, as autoras explicitam a 

metodologia adotada, caracterizada por proceder a revisão bibliográfica e fazer entrevista com 

participantes dos grupos mencionados, com o objetivo de compreender como as práticas da 

Música Corporal de ambos os grupos podem contribuir para a performance do instrumentista. 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

Em estudos bibliográficos
LIMA, Sonia Albano de., RÜGER, Alexandre Cintra Leite. O trabalho corporal nos processos de

 sensibilização musical . In Opus, Goiânia, v. 13, n. 1 (p. 97-118), jun. 2007. 

Na Sociologia FEDER, Vinícius Burlamaque. Uma etnografia do grupo Barbatuques. São Paulo, PUC, 2011. 

Na Performance

CAMPOS, Paula Karoline; OTUTUMI, Cristiane Hatsue Vital. Barbatuques e outros sons: os grupos 

de percussão corporal podem contribuir para a performance de instrumentistas?. In Anais do 

XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016

As práticas 

da Música Corporal

SIMÃO, João Paulo. Música Corporal e o Corpo do Som: um estudo dos processos de ensino da

percussão corporal do Barbatuques . Campinas-SP, UNICAMP, 2013.

BARBATUQUES
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 No quarto texto, escrito por um dos integrantes do Barbatuques, o autor, João Simão, 

expressa os processos de ensino da percussão corporal adotados pelo grupo, partindo da 

história de sua formação e de seus integrantes e, por fim, descrevendo os jogos e exercícios 

inicialmente criados por Barba e Stenio e modificados ao longo do tempo sob a colaboração de 

seus integrantes e de diversos outros colaboradores que passaram pelos grupos de estudo. 

 Apesar dos poucos textos acadêmicos escritos a respeito do grupo, é possível constatar 

que a exposição midiática do Barbatuques e sua participação em festivais internacionais 

contribuíram para o interesse dos educadores nas técnicas de percussão corporal e criação 

musical, tanto performáticas quanto educacionais, desenvolvidas para o alcance da sua 

qualidade musical.  

 Os objetivos e formas de abordagens para os quais as técnicas do grupo têm sido 

utilizadas variam de acordo com as comunidades e os ambientes nos quais elas são inseridas, 

evidenciados nos temas subsequentes. 

 

TEMA  2 – MÚSICA CORPORAL E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

NECESSÁRIAS PARA O FAZER MUSICAL 

 

 Inserida em vários contextos da Educação Musical, a Música Corporal foi reconhecida 

por educadores musicais como um recurso para o desenvolvimento de competências para a 

realização da música, desde a sensibilização, passando pela educação musical básica, pelo 

estudo teórico, aprimoramento da escuta, educação inclusiva, social, interdisciplinar e até 

mesmo como auxílio às outras áreas, como por exemplo, a saúde. É o que nos mostram as 

análises abaixo. 
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Na Musicalização 

Quadro 2 - Música Corporal e Musicalização 

  

 A musicalização pode acontecer em qualquer idade; tratando-se de uma sensibilização 

para os sons e o aprendizado musical básico de forma intuitiva, por meio de percepções. Foram 

encontrados 7 textos a respeito do assunto, sendo 1 referente à Musicalização Infantil, 3 à de 

jovens e adultos e 3 relativos à Musicalização de bebês.   

 O texto da Pfª. Drª Teca Alencar de Brito, escrito em 2003, relata o desejo das crianças 

em experimentar a Música Corporal em canções e reinvenções feitas por elas, após assistirem 

a algumas apresentações do Grupo Barbatuques. As audições fizeram parte de um projeto da 

Teca Oficina de Música, chamado “Música para todo lado”, em que a educadora abre espaço 

para que as crianças tenham contato com músicos e a diversidade musical. No início da carreira, 

o Barbatuques apresentou-se várias vezes para os alunos da escola, que puderam observar a 

evolução performática e musical do grupo.   

 Na musicalização de jovens e adultos, o primeiro texto (JOLY, SANCHEZ e JOLY, 2004) 

emprega a percussão corporal em arranjos para acompanhamento de canções, sem citar a 

forma como é estudada ou executada; os outros textos se referem à Música Corporal como 

uma prática pedagógica para o desenvolvimento musical, mas apenas o TCC de Ramos (2013) 

analisa o uso da Música Corporal como um processo de compreensão da aprendizagem musical 

com o envolvimento do corpo. 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

Na Musicalização Infantil
BRITO, Teca Alencar de. “Música pra todo lado” – educando para a diversidade.  In Anais do 

XII encontro anual da ABEM (p.808-814), 2003.

JOLY, Maria Carolina Leme, SANCHEZ, Melina Fernandes, JOLY, Ilza Zenker Leme. Musicalização 

Para Adultos: o início de uma experiência.  In Anais do XIII encontro anual da ABEM (p.721-724), 

2004 

RAMOS, Jefferson. A Música Corporal como ferramenta pedagógica para a musicalização. 

Matinhos, UFPR-Litoral, 2013 

VIEIRA, Djenane. As relações interpessoais e a motivação na aprendizagem de instrumento em 

grupo em classes de jovens e adultos em contexto de educação não-formal . In Anais do XXII 

Congresso Nacional da Música ABEM, 2015. 

MALAGUTTI, Vânia Gizele, GÓIS, Micheline Prais de Aguiar Marim. Educação musical para 

bebês: experiência no projeto “universidade sem fronteiras”.  In Anais do XVIII Congresso 

Nacional da ABEM (p. 1466-1470), 2009. 

WILLE, Regiana Blank, GOMES, Gabriel Schmalfuss Salatiele, FERRAZ, Eliara, FREITAS, Verônica,

 MANZKE, Vitor. Musicalização para bebês na UFPel: identificando limites e possibilidades .  In 

Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 2 (p.2384-2389), 2010. 

WILLE, Regiana Blank, ALVES, Angelita, MEDINA, Luana NEIVERT, Cássia CAMARGO, TAMIÊ 

LANG, Andreia. Musicalização para bebês na UFPel: um relato de experiência . In Anais do XVII 

Encontro Regional Sul da ABEM, 2016. 

Na Musicalização de

 jovens e adultos

Desenvolvimento das 

Competências Necessárias para 

o Fazer Musical

Na Musicalização de 

bebês
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 Com relação à Musicalização para bebês, nos três textos encontrados, a percussão 

corporal é citada como um estímulo às descobertas das sonoridades do corpo e manuseada de 

forma imitativa. 

 

No ensino de instrumentos e do canto 

Quadro 3 - Música Corporal e o ensino de flauta doce e canto 

 

 No texto Oficina de flauta doce: relatos de um processo de musicalização, Macedo e 

Finck (2003)citam a Percussão Corporal como um recurso complementar ao ensino de flauta 

doce, para o entendimento rítmico e acompanhamento de repertório. Da mesma forma, 

Weichselbaum e Weiland (2009) relatam sua experiência docente de utilizar a Percussão 

Corporal em arranjos para o repertório tocado com a flauta doce. 

 Aliada ao canto, a Percussão Corporal é geralmente utilizada na performance. Assim 

informam os textos de Silva e Braga (2009) e Braga e Contreiras (2009). Já Fugimoto e Simão 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

MACEDO, Vanilda, FINCK, Regina. Oficina de flauta doce: relatos de um processo 

de musicalização. In Anais do XII encontro anual da ABEM (p. 858- 861), 2003. 

WEICHSELBAUM, Anete Susana, WEILAND, Renate. A experiência docente 

compartilhada por meio de um método de flauta doce . In Anais do XVIII encontro 

anual da ABEM (p.145-153), 2009. 

SILVA, Tais Dantas da., BRAGA, Simone Marques. Identidade social e motivação 

no desenvolvimento musical: relato de experiência em canto.  In Anais do XVIII 

Congresso Nacional da ABEM (P. 697-703), 2009. 

BRAGA, Simone Marques; CONTREIRAS, Clarice. O canto coral e a relação corpo-

voz na profissionalização musical.  In Anais do XVIII Congresso Nacional da ABEM 

(P. 837-843), 2009.

FUGIMOTO, Tatiane Andressa da Cunha, SIMÃO, Ana Paula Martos. Atividades 

lúdicas em aulas de canto coletivo . In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, 

Parte 2 (p.2350-2355), 2010. 

MORAIS, Ana Claudia Silva.  Música na Escola: a construção de um Musical de 

Natal .  In Anais do XI Encontro Regional Nordeste da ABEM (p. 266 – 272), 2012

SOUZA , Amanda Cristine Nunes de. Oficina de musicalização “O corpo como 

instrumento”: uma proposta de ensino aprendizagem musical baseada na 

utilização da voz e do corpo como instrumentos de expressão sonoro-musical.  In 

Anais do XI Encontro Regional Nordeste da ABEM (p.331 – 339), 2012 

RODRIGUES FILHO, Manoel Messias; SOUSA, Simone Santos; CAVALCANTE FILHO, 

José Carlos Carneiro, DOMINGUES, Francisco Alexandre Fontenele;  CHAVES 

NETO, Antonio da Silva. Vocal UFC: o espetáculo como ação formativa. In Anais 

do XII Encontro Regional Nordeste da ABEM , 2014. 

 FERLIM, Uliana Dias Campos. Circlesongs: uma abordagem de prática musical 

criativa e colaborativa. In Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM , 2015 

SILVA, Alessandra Araújo da.  “Saudades do Nordeste”: práticas musicais em um 

espetáculo de coro infantil. In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, PARTE 

1 (p.14-22), 2010. 

MOREIRA, Ana Lúcia Iara Gaborim; STOCCHERO, Mariana Araújo. Projeto Coral 

Infantojuvenil (PCIU!): ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. In Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM, 2015. 
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(2010) relatam o emprego das sonoridades corporais tanto de modo performático como para 

a sonorização de histórias. 

 Em seu texto: Oficina de musicalização “O corpo como instrumento”: uma proposta de 

ensino aprendizagem musical baseada na utilização da voz e do corpo como instrumentos de 

expressão sonoro-musical, Amanda Nunes Souza (2012)faz uma análise reflexiva de sua 

experiência em sala de aula no Fundamental I, acerca da 

relevância da utilização de ferramentas metodológicas como a experimentação de 
efeitos vocais e corporais, a utilização da percussão vocal e corporal, o canto em 
grupo, a escuta ativa, a apreciação musical orientada, dinâmicas e jogos musicais 
envolvendo os elementos sonoro-musicais, improvisação e composição para o amplo 
desenvolvimento musical dos alunos envolvidos no processo, bem como os fatores 
limitantes e as possíveis soluções. (SOUZA, 2012 , p. 331-332) 

 

 O planejamento de suas aulas se embasa nas propostas de educadores como Dalcroze, 

Orff e Schafer e enfatiza as questões relacionadas à associação entre escuta, ritmo, fala e 

movimento corporal, ao uso do corpo como instrumento, à utilização de exercícios que 

envolvem improvisação e criatividade rítmica, além dos elementos relacionados à composição 

musical e à percepção e sensibilização sonora. Inserida na proposta, a autora emprega sons 

corporais, organizando-os musicalmente, além de utilizar “ritmos no corpo”, e trabalhar as 

subdivisões do pulso e a execução simultânea de ritmos diferentes em grupo, por meio de 

“fonemas, palavras e elementos de percussão vocal e corporal associados a trechos musicais 

cantados” (Ibid., p 335). 

 Rodrigues Filho, Sousa, et al. (2014) relatam a experiência da montagem de um 

espetáculo cênico-musical com o coral Vocal-UFC. Os autores referem-se à Música Corporal 

como um elemento enriquecedor para o coro cênico, retratando uma cena construida com a 

paisagem sonora da chuva realizada com sons corporais. 

 Uliana Ferlim (2015) escreve a respeito de suas experiências com as Circlesongs – nome 

designado pelo músico Bobby McFerrin às práticas vocais coletivas de música espontânea 

(improvisação) – em ambiente alternativo dentro de uma escola regular de ensino médio, 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e alfabetização de adultos. A autora discorre a respeito das 

características valorizadas nas práticas das Circlesongs:  

a importância de ouvir o outro para construir um “todo” com sentido (musical), e a 
importância de criar um ambiente de estímulo à criação. Esses valores, estimulados 
em atitudes, são reiterados a cada prática, seja no contexto da própria fluência da 
música que se cria, no momento em que se cria, seja em rodas de conversas que 
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podem ser estabelecidas ao final de cada grupo de criações, com a participação do 

público/aprendiz e os facilitadores em uma grande roda. (FERLIM, 2015, p. 4)35 
 

 Por terem características de valores semelhantes, a autora menciona que, em 

encontros mais recentes, estava agregando as práticas da Música Corporal às Circlesongs. 

 Relacionadas ao Coro Infantil, as práticas da Música Corporal podem ser utilizadas como 

recurso didático, contribuindo para a consciência do ritmo, o entendimento e a execução de 

células rítmicas e estudos de polirritmia. Podem ser aplicadas, também, nas práticas de 

improvisação. Assim relata a autora, Alessandra Silva (2010) no texto “Saudades do Nordeste”: 

práticas musicais em um espetáculo de coro infantil, e as autoras Moreira e Stocchero (2015), 

no texto Coral Infantojuvenil (PCIU!): ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul.  

 

Em projetos educacionais de música 

Quadro 4 - Música Corporal na performance, nas Manifestações Populares e em Materiais Didáticos 

 

 Morais (2012) relata, em seu texto, a experiência com aprendizado musical infantil por 

meio da montagem de uma apresentação musical em projeto integrado com as professoras de 

classe. Apesar de citar a percussão corporal como auxiliar no desenvolvimento rítmico dos 

                                                             

35 Os Anais de 2015 não apresentam paginação, pois seus textos foram publicados on-line, individualmente. A página colocada se refere à 

paginação do PDF. Disponível em: 

http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/xxiicongresso/xxiicongresso/paper/viewFile/1271/467  Último acesso em: 

26/05/2018 
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Por meio da performance
MORAIS, Ana Claudia Silva.  Música na Escola: a construção de um Musical de Natal .  In Anais

 do XI Encontro Regional Nordeste da ABEM (p. 266 – 272), 2012

RODRIGUES, Marisa Nóbrega. As cantigas de brincar e parlendas do Cancioneiro da Paraíba 

como recurso em processos de musicalização . In Anais do XI Encontro Regional Nordeste da 

ABEM (p. 200 – 205), 2012. 

CORRÊA, Silvia Regina de Camera;FERNANDES,Iveta Maria Borges Ávila. Rap e catira: 

experiência híbrida em uma escola municipal de Mogi das Cruzes - SP.  In Anais do XIX Congresso 

Nacional da ABEM, Parte 2 (p.2402-2407), 2010.

PAIVA, Rodrigo Gudin, ALEXANDRE, Rafael Cleiton. Material didático para Bateria e Percussão:

 levantamento bibliográfico e elaboração de um material para o ensino coletivo desses 

instrumentos.  In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 1 (p.1197-1208), 2010 

MADALOZZO, Vivian Agnolo. Análise de livros didáticos de música para o ensino Fundamental I.

 In Anais do XXI Congresso Nacional da ABEM (p.423-434), 2013. 
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alunos, a educadora não descreveu o processo de utilização mas, sim, a movimentação corporal 

aliada à canção para o resultado de uma performance.  

 Com relação à percussão corporal aliada às manifestações populares como recurso 

didático, Rodrigues (2012) utiliza parlendas associadas aos sons produzidos no corpo, com base 

nos princípios de Helder Parente e cita: 

professor Helder Parente que dedica parte da sua trajetória à educação musical de 
uso da fala e, consequentemente, ao uso da parlenda associada aos sons produzidos 
com a percussão corporal em processos de musicalização. No projeto intitulado 
Música na Escola, desenvolvido pela prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o 
Conservatório Brasileiro de Música, encontra-se uma série de propostas de atividades 
que podem servir como guia para o professor de música atuar em diferentes 
contextos escolares. Nele, encontra-se a parlenda Hoje é Domingo (PARENTE, 2002, 
p. 52), com uma variante da letra apresentada no Cancioneiro da Paraíba, para fins 
de aprendizado dos compassos binário e ternário (RODRIGUES, 2012, p. 203) 

  

 No texto: Rap e catira: experiência híbrida em uma escola municipal de Mogi das Cruzes 

– SP, as autoras Corrêa e Fernandes (2010) relatam a experiência de um projeto de ensino 

musical que mistura duas manifestações populares de épocas diferentes, mas que coexistem 

na cidade de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Segundo o relato das educadoras, os 

rítmos de ambas as manifestações, depois de contextualizados,  foram transpostos para a 

percussão corporal e executados pelos alunos 

 O texto de Paiva e Alexandre (2010) traz o levantamento e a análise de materiais 

didáticos escritos por autores brasileiros e editados no Brasil, a partir de 2000. Os autores 

constatam que as publicações a esse respeito aumentaram de forma significativa nos últimos 

anos, facilitando o acesso dos educadores a materiais de qualidade. Os autores também 

relatam a organização, em livro, de um material com repertório de finalidade didático-

pedagógica, que contém “um conjunto de peças que formam um repertório para bateria e 

percussão, valorizando a prática musical em grupo (Ibid., p.1191). O resultado dessa 

organização foi um “livro que reúne doze composições direcionadas aos níveis iniciante, 

intermediário e avançado. Quanto à instrumentação, as peças utilizam percussão corporal, 

instrumentos não convencionais, bateria e diversos instrumentos de percussão.” (Ibid., 1191) 

 Vivian Madalozzo (2013) também relata a análise de material didático em seu texto: 

Análise de livros didáticos de música para o ensino Fundamental I. Os livros analisados são 

direcionados a educadores licenciados em Educação Artística. A autora analisou três coleções 

e diz que “todas as coleções trazem um estímulo à prática musical, com a construção e 
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execução de objetos sonoros, percussão corporal e vocal e imitação.” (MADALOZZO, 2013, p. 

429) 

 

Nos saberes específicos da música 

Quadro 5 - Música Corporal e os saberes musicais 

 

  

O texto de Di Luca (2011) foi o primeiro em que se refletiu acerca da Música Corporal proposta 

por Barba e Stenio e de suas contribuições para a educação musical. Nele, o autor chega à 

conclusão de que “o desenvolvimento da música corporal confere autonomia e confiança aos 

indivíduos em relação à sua expressão artística, ao mesmo tempo em que desenvolve 

habilidades e competências necessárias para a prática musical criativa.” (DI LUCA, 2011, p. 8). 

Bulut (2014), discorre a respeito do conceito e das formas de abordagem da Música Corporal 

na educação musical. Penha (2016) trata do retorno da disciplina Música nas escolas e da 

pertinência da utilização da percussão corporal em sala de aula, referindo-se às metodologias 

disseminadas pelo grupo Barbatuques. 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO
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  A Música Corporal também aparece como proposta no estudo da percepção musical, 

Costa (2004) recorre a ela para desenvolver um trabalho de percepção métrica e de 

improvisação. Já Otutumi (2009) propõe a leitura de peças rítmicas que dinamizem o solfejo de 

autoria de compositores brasileiros e estrangeiros, além de propor que as turmas estudassem 

composições elaboradas em aula, utilizando-se de percussão corporal. 

 Nas propostas de estudos rítmicos, por intermédio da percussão corporal, os autores 

Amaral, Costa e Vieira relatam a experiência com alunos do ensino médio em uma escola 

pública, em que o ritmo do funk norteou o projeto e a sua compreensão deu-se “a partir das 

apreciações e das atividades de percussão corporal, associadas às músicas por eles 

conhecidas.” (AMARAL, COSTA e VIEIRA, 2010, p. 1793). Raszl (2015) propõe a compreensão 

de padrões rítmicos e gestuais de diversos estilos musicais por meio da interação desses gestos 

com algumas danças brasileiras, associadas às técnicas de música corporal e no estudo de 

polirritmia.  

 No texto MÚSICA CORPÓREA: Uma abordagem ao ensino do ritmo a partir do uso da 

percussão corporal e de células rítmicas, Sergio Ghivelder propõe um processo didático para o 

entendimento rítmico por meio da “notação oral”36, com base no sistema silábico de ensino 

musical indiano, aliado à percussão corporal. Ghivelder (2016, p. 13) ressalta que  

No caso dos percussionistas indianos, é inacreditável a quantidade infinita de 
sequências de bols (sílabas mnemônicas que definem o tipo de ataque/timbre a ser 
executado no instrumento) que eles são capazes de memorizar. Os bols são sem 
dúvida “uma espécie de notação oral”  
 

 O autor revela que a função essencialmente didática dos bols é desenvolvida em seu 

trabalho, ao qual denomina de Música Corpórea, a fim de estabelecer o que Muniz Sodré 

chama de “uma relação sólida e bem codificada entre sons falados, timbre e ação motora” 

(SODRÉ, 2015, p.108 apud. GHIVELDER, 2016, p. 13). No desenvolvimento de suas ideias, o 

autor cita a pesquisa de timbres corporais, realizada por Fernando Barba, além do CD TUM PÁ, 

gravado pelo grupo Barbatuques para o público infantil, como um exemplo da utilização da 

                                                             

36 Segundo Ghivelder, o termo “notação oral” é utilizado por Muniz Sodré em seu livro “Samba, o dono do corpo” quando se refere à Sílabas 

mnemônicas ou didáticas e suas importâncias nos processos de ensino da música africana.  
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mnemônica37 para o estudo musical, em especial, a música que deu nome ao CD, que relaciona 

a sílaba TUM com a batida de pé e a sílaba PÁ com a palma. A canção foi composta a partir de 

um exercício realizado nas oficinas do Barbatuques onde se trabalha o conceito de tempo, 

contratempo e subdivisão binária com os dois timbres mencionados. Como nas oficinas se 

misturavam músicos iniciantes, intermediários e avançados, o entendimento ficava mais claro 

com a utilização mnemônica.  Este é um recurso muito utilizado por Fernando Barba, não só 

em suas aulas, como também em suas composições, como, por exemplo, nas músicas “Êh, Êh”, 

“Cromossom” e “Ayú”. 

 No texto de Bourscheidt e Ilari (2016), é relatada a experiência do ensino da escrita 

musical intermediado pela percussão corporal no entendimento das alturas: grave (bater dos 

pés), médio (bater das palmas) e agudo (estalo de dedos). Após o esclarecimento e 

manipulação desses sons com os alunos, os educadores partem para outras técnicas lúdicas de 

escrita para o registro das criações com as sonoridades mencionadas. 

 Segundo os autores Amaral, Rau, Vieira e Tonini (2010) a percussão corporal também 

pode ser utilizada no estudo da História da Música. No caso, os autores empregam o recurso 

na representação de células rítmicas de instrumentos característicos das manifestações 

culturais. 

 Em seu texto, Batista (2012) defende um processo de avaliação “contínuo, sistemático, 

funcional, orientador e integral” através do planejamento que “contempla o processo de 

ensino-aprendizagem, norteador e delineador do desenvolvimento artístico, estético e 

cognitivo do educando” segundo as propostas de Haydt (2006) e Swanwinck (2003). Entre 

alguns critérios de avaliação do processo de aprendizagem, o autor propõe o desenvolvimento 

das práxis do instrumento, da percussão corporal, improvisação e criação, e o aperfeiçoamento 

dos elementos teóricos e rítmicos brasileiros e estrangeiros.  

 

                                                             

37 Técnica que facilita a memorização de algo ou ajuda a expandir a memória, através de exercícios de associação que relacionam algo 

simples a outra coisa complexa, tornando-a mais fácil de memorizar. (informação encontrada em Dicio – dicionário on-line de Português, 

disponível em: https://www.dicio.com.br/mnemonica/ - acesso em 23/05/2018)  

https://www.dicio.com.br/mnemonica/
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Relacionada com os Métodos Ativos 

Quadro 6 - Música Corporal e Métodos Ativos 

 

 

 O texto de Michelon (2011) descreve um projeto de 12 aulas, em que utiliza a Percussão 

Corporal como instrumento, por falta de fundos para obtenção de instrumentos convencionais. 

O recurso é aplicado em diálogo com os princípios de sensibilização da escuta apresentados 

por Murray Schafer. 

 Os textos de Jesus e Harder (2012), Mesquita (2016) e Santos (2016) incluem a Música 

Corporal no âmbito dos Métodos Ativos. Enquanto no primeiro texto os autores relatam a 

utilização das práticas para trabalhar a autoestima e a confiança, no segundo, a autora aplica 

as práticas da Música Corporal concomitantemente com os princípios de Swanwick. Já no 

terceiro texto, Nadma Santos relata a experiência da utilização das práticas no Curso de 

Musicalização do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes. 

 

TEMA 3 – MÚSICA CORPORAL NA ESCOLA REGULAR 

 

 No contexto escolar, a Música Corporal aparece em várias situações, envolvendo a 

interação com outras matérias, dinâmicas com professores e estágio, como mostram os 

próximos textos.  

 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

MICHELON, Adriano Santos. Percussão Corporal: uma proposta didática a partir do ensino criativo

de Murray Schafer . Guarapoava, UNICENTRO, 2011

JESUS, Simone Conceição Lima de., HARDER, Rejane. Uma proposta pedagógica para a educação 

musical no ensino fundamental baseada nos “Métodos Ativos”: relato de experimento. In Anais 

do XI Encontro Regional Nordeste da ABEM, (p. 360-368), 2012

MESQUITA, Cláudia Maria Souza. Percussão corporal no ensino de música: três atividades para a 

educação básica . In Revista Música na Educação Básica. Londrina, v. 7, nº 7/8, 2016

SANTOS, Nadma Islane Oliveira. "Métodos Ativos" no Curso de Musicalização do Conservatório 

Estadual de Música Lorenzo Fernândes . In Anais do XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016. 
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Música Corporal no ambiente escolar 

Quadro 7 - Música Corporal no ambiente escolar 

 

 

 Em sua Dissertação de Mestrado escrita em 2005, Granja procura analisar a importância 

da música na formação do indivíduo. Com a música ausente do currículo escolar, Granja 

entrevia algumas formas disso acontecer. Entre elas, cita a relação entre a música e o corpo, 

conforme o trabalho de Dalcroze, no início do século XX. O autor ressalta que “a música afeta 

nosso corpo diretamente, estimulando desde movimentos mais sutis até a própria dança” 

(GRANJA, 2005, p. 102). Como proposta, ele apresenta a Percussão Corporal, tomando o corpo 

como um instrumento musical e atesta que “é possível trabalhar os elementos fundamentais 

da música usando o corpo: ritmo, melodia, harmonia, improviso, etc.” (ibid., p.102). Em 

verdade, Granja é um participante do grupo de estudos de Música Corporal promovido por 

Fernando Barba desde o início, quando ainda se chamava Percussão Corporal, e observa que o 

estudo da música, por meio do instrumento corpo, pode transcender as técnicas do 

instrumento que, para um iniciante, talvez, sejam de difícil compreensão, sem os jogos e 

improvisos das práticas da Música Corporal que, desde o princípio, estimulam a escuta e o 

entendimento da organização sonora e suas dinâmicas.  

 Granja ainda dedica um capítulo de sua dissertação ao relato do desenvolvimento das 

aulas realizadas com Fernando Barba e propõe interações da música com outras disciplinas 

escolares. 

 No texto Curso: conversas sobre relatos de experiência de professores de música - relato 

de experiência em um projeto de extensão (2009), os autores relatam um curso de extensão 

para professores de uma escola da rede pública do interior do Rio Grande do Sul, onde 

empregam as práticas da Música Corporal com a intenção de suscitar reflexões a respeito do 

ensino musical em sala de aula. 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

No aprendizado escolar
 GRANJA, Carlos Eduardo de Souza Campos. Música, conhecimento e educação: harmonizando os 

saberes na escola . São Paulo, FEDUSP, 2005.

Extensão escolar

CARNEIRO, Guilherme Hartmann, RAPÔSO, Mariane Martins, GONÇALVES, Jair dos Santos, 

HETTWER, Ana Lúcia Marques e Louro; WEISS, Douglas Rodrigo Bonfante. Curso: conversas sobre 

relatos de experiência de professores de música - relato de experiência em um projeto de 

extensão.  In Anais do XVIII Congresso Nacional da ABEM (p. 1452 – 1456), 2009. 

Música Corporal  na Escola
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Na Educação Musical Escolar 

 Na educação musical escolar propriamente dita, os textos selecionados apresentaram 

o seguinte quadro: 

Quadro 8 - Música Corporal na educação musical escolar 

 

 

 Tanto no TCC de Batista (2012) quanto no artigo de Queiroz e Oliveira  (2012), as autoras 

dizem utilizar a Percussão Corporal na Educação Infantil para o desenvolvimento da 

expressividade do corpo. Com uma outra proposta, Mariana Maziero (2016), em sua 

Monografia de Especialização em Educação Musical, aprofunda o estudo da Percussão Corporal 

como um instrumento introdutório do ensino musical na Educação Infantil. Ela relata a 

experiência com crianças de quatro e cinco anos em aulas de musicalização e atenta para o fato 

de que 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

BATISTA, Mayra Elisa Araújo De Souza. Educação Musical no Primeiro Estágio da Educação 

Infantil: um relato de experiência do ensino de música na escola regular . Natal, UFRN, 2012 

QUEIROZ, Andréa Matias; OLIVEIRA,Samara Rodrigues de. Musicalização Infantil na Escola de  

Educação Básica da UFPB . In Anais do XI Encontro Regional Nordeste da ABEM. (p. 274 – 281), 

2012 

MAZIERO, Mariana Gomes. Percussão Corporal Na Educação Infantil . São Paulo, Faculdade

Cantareira, 2016.

CRUZ, Ana Paula Teixeira da., ABRANTES Leandro Abrantes. Rodas, Cirandas e Integrações: como  

a prática de conjunto pode ser trabalhada entre alunos de diferentes séries do ensino 

fundamental e médio . In Anais do XIII Encontro Anual da ABEM (p.91-105), 2004 

CUNHA, Helen Silveira Jardim. Análise multicultural da proposta curricular para a área de  

educação musical de uma escola pública federal do Rio de Janeiro . In Anais do XV Encontro 

Anual da ABEM (p. 184-191), 2006 

AMARAL, Maria Luiza Feres do., DEUNÍZIO, Edmar, SANTOS, Maria Aparecida Pio. SOARES, Laisa 

Carvalho da Silva. Percepção rítmica: uma experiência musical através da Percussão Corporal 

com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental.  In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, 

Parte 2 (P. 1802-1810), 2010

GODOY, Vanilda Lídia Ferreira de Macedo, FIGUEIREDO, Sergio Luiz Ferreira de. A música como 

disciplina na escola: considerações a partir de um estudo de caso sobre a prática pedagógico-

musical de uma professora de música.  In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 1. 

(p.266-272), 2010 

MATEIRO, Teresa. SCHMIDT, Beatriz Woeltje. Práticas percussivas nas aulas de música do ensino 

fundamental.  In DAPesquisa, v.11, n.17 (p.83-100), dezembro de 2016 

LIMA, Ailen Rose Balog de., SANTOS, Alexandre Henrique dos., CASTRO, André Gonçalves, LIMA, 

Cícero Ferreira, LIMA, Flávia Guimarães. Música no Ensino Fundamental II: uma proposta 

significativa . In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 2 (p. 2379-2383), 2010.

ALVES, Gislene Araujo. O Que Eles Ouvem? A Música Dentro e Fora da Sala de Aula . In Anais do 

XI Encontro Regional Nordeste da ABEM (p. 315 -320), 2012 

LIMA, Scheila Farias de Paiva, MIRANDA, Daniel Hebert Santos. O Corpo como Instrumento para 

o Fazer Musical no Ensino Médio: Relato de Prática Docente . In Anais do XIX Congresso Nacional 

da ABEM, Parte 2 (p.1351-1357), 2010  

BRITO, José Albércio Morais de. Expressões Corporais e suas contribuições para a aprendizagem 

musical . Brasília, UnB, 2012

VECCHINI, Felipe Zamuner. Educação musical no ensino médio, uma proposta. São Paulo, UNESP,

2016. 

ROCHA, Rosimária Sapucaia. O corpo como instrumento na iniciação musical para o ensino

 médio.  In Anais do SeFIM, Porto Alegre, V.02 – n. 2 (p.361-363), 2016. 

Na Educação Infantil

No Ensino Fundamental II

No Ensino Médio

Música Corporal  na escola

No Ensino Fundamental I
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A percussão corporal não precisa ser um meio para o ensino de música apenas 
quando não há recursos. O corpo pode ser o instrumento escolhido pelo professor 
em sala de aula, tendo-o não apenas como processo, mas como finalidade também. 
A dimensão lúdica presente na exploração de atividades de percussão corporal 
potencializa a memorização, processos socializadores, disciplina e, sobretudo, 
criação, quando envolve ações de improvisação. (MAZIERO, 2016, p. 2) 

 

 Além de contextualizar o corpo como instrumento segundo conceitos dos educadores 

ativos, Émile Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály, Carl Orff, Murray Schafer e José Eduardo Gramani, 

Maziero apresenta a “relação e interfaces entre as dinâmicas propostas pelo grupo 

[Barbatuques] e a musicalização infantil [...] mostrando alguns limites e possibilidades da 

percussão corporal nas ações de musicalização na Educação Infantil” (MAZIERO, 2016, p. 3).  

 Foram encontrados cinco textos que descrevem a utilização da Música Corporal nas 

aulas de artes/música do Ensino Fundamental I. Em sua maioria, os objetivos das atividades 

foram a sensibilização para a música por meio de trabalhos que levassem às percepções das 

propriedades sonoras, à consciência da organização dos sons e à execução musical.  

 No texto: Percepção rítmica: uma experiência musical através da Percussão Corporal 

com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental (AMARAL, DEUNÍZIO, et al., 2010), os autores 

relatam o desenvolvimento de atividades com a Música Corporal e suas contribuições no 

desenvolvimento da percepção rítmica, da interpretação e da criação.  

[...] [o] objetivo foi de trabalhar a percepção rítmica através da interpretação e criação 
de peças de percussão corporal visando o desenvolvimento de habilidades musicais e 
motoras. (Ibid., 1805) 
Desta forma os estudantes tiveram uma primeira experiência em composição 
musical, uma das áreas de estudo da música, que graças à percussão corporal, 
permitiu aos alunos iniciantes abordar este assunto de forma divertida e simplificada. 
(Ibid.,1808) 

 

 Godoy e Figueiredo (2010) propõem um trabalho de práticas musicais utilizando vários 

recursos e instrumentos, inclusive a percussão corporal, e contam que 

Quando questionados sobre o que mais os atraía nas aulas de música, as respostas 
dos alunos foram unanimemente relacionadas às práticas musicais que realizam: 
cantar, tocar flauta, mexer nos instrumentos, fazer percussão corporal. As respostas 
dos alunos revelam que seu interesse está relacionado justamente com a quantidade, 
variedade ou intensidade da prática musical. Esse é um fator importante no qual o 
professor precisa pensar, não porque ele tenha que fazer somente o que agrada ao 
aluno, mas para estabelecer estratégias que busquem garantir uma vivência 
significativa com várias experiências que envolvem música. (GODOY e FIGUEIREDO, 
2010, p. 268) 
 

 Cunha (2006) utiliza a percussão corporal no acompanhamento rítmico de textos 

literários, em um trabalho de interação com a alfabetização. 
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 Referente ao ensino de música no Ensino Fundamental II, foram encontrados apenas 

dois textos que mencionam a utilização das práticas da Música Corporal como recurso para 

composição, interpretação e improvisação, além da sensibilização musical. 

 Nos textos referentes à música no Ensino médio, os educadores expressam a 

preocupação com a formação geral do indivíduo e procuram desenvolver a criatividade e a 

expressividade por meio das práticas da Música Corporal e estímulo à criação. 

 

TEMA 4 – MÚSICA CORPORAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL 

Quadro 9 - Música Corporal na Educação Especial 

  

 Maurício, Torres e Santos (2006) discutem o uso da Percussão Corporal juntamente com 

os princípios da metodologia Orff aplicada à educação especial. Vanazzi (2010) propõe a 

“internalização” dos princípios musicais básicos, por meio da Percussão Corporal, no trabalho 

com deficientes visuais. Isaac Santos (2010), também cita percussão corporal como recurso de 

inclusão e os autores Amaral, Demarchi  e Truppel (2010) propõem o contato de alunos com 

necessidades especiais com as manifestações afro-brasileiras por intermédio da Percussão 

Corporal. 

 Scarlat Santos (2016) relata seu trabalho com deficientes auditivos por meio da 

exploração dos sons corporais, pois, segundo a autora, “a preocupação estava em propor 

atividades que permitissem que os alunos sentissem a música efetivamente, sem apenas 

estarem reproduzindo gestos que não faziam sentido para eles.” (SANTOS, 2016, p. 4). No 

texto: Música na Educação Especial: jogos adaptados (2016), os autores utilizaram esse recurso 

TEMA TEXTO

MAURÍCIO, Dayse Lidiane Ferreira, TORRES, Giselle Almeida, SANTOS, Rolseany Amália Silva. 

Férias musicais: uma proposta de educação musical em tempo alternativo . In Anais do XV 

encontro anual da ABEM (p. 778-781), 2006. 

VANAZZI, Rafael. A inclusão do aluno cego em aulas de música: relatos e observações . In Anais 

do XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 1 (p.242-252), 2010. 

SANTOS, Isaac Luís de Souza. Essa música é especial: relato de uma experiência com a educação 

musical de crianças deficientes mentais na Fundação Dom Bosco, em Belo Horizonte . In Anais do 

XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 1 (p.958-967), 2010. 

AMARAL, Maria Luiza Feres do., DEMARCHI, Ericson Francisco de Jesus TRUPPEL, André Envino. 

Praticando o baião na educação especial . In Anais do XIX Congresso Nacional da ABEM, Parte 2 

(p.1847-1854), 2010. 

SANTOS, Scarlat Suiti Bessa. Para além do som: Relato de uma experiência pedagógico-musical 

com surdos.  In Anais do XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016

PINHEIRO, Elton Mendes; BATISTA, Jorge Octavio; DIAS, Filipe Busana; AMARAL, Maria Luiza 

Feres. Música na Educação Especial: jogos adaptados.  In Anais do XVII Encontro Regional Sul da 

ABEM, 2016. 

Na Educação 

Inclusiva e especial
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proposto por Viviane Louro (2006) em seu livro "Educação Musical e Deficiência: Propostas 

Pedagógicas". Um dos jogos, chamado “Pé e Mão na Pulsação”, consistia em acompanhar com 

percussão corporal (palmas, pés) símbolos representados em folhas sequenciadas.  

 

TEMA 5 – MÚSICA CORPORAL NA AÇÃO SOCIOCULTURAL 

Quadro 10 - Música Corporal em espaços não-formais 

 

 

 Os espaços não formais que utilizam a Música Corporal como um recurso didático, seja 

o corpo como instrumento (Percussão Corporal) ou as práticas ativas como compreensão da 

música, são, em sua maioria, instituições que abarcam projetos socioculturais, isto é, que 

utilizam dos aprendizados artísticos para trabalhar questões sociais. 

 No primeiro texto encontrado a respeito desse assunto, a autora esclarece que as 

instituições de ações sociais 

têm ocupado importante espaço nas iniciativas que objetivam minimizar a exclusão e 
a desigualdade de oportunidades entre as pessoas, sejam elas de origem pública, 
privada ou de ambas, através das parcerias. Tais iniciativas têm criado novos campos 
de trabalho especialmente no campo educacional, demonstrando importantes 
relações com a cultura das comunidades envolvidas e objetivam primordialmente a 
elevação da autoestima, o resgate da dignidade humana e o pleno exercício da 

cidadania. (GARCIA, 2004, p.318) 

 

 Garcia analisa três projetos desenvolvidos em parcerias entre empresas privadas e a 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Em um deles, “são desenvolvidas atividades 

rítmicas e de percussão corporal e têm como repertório a música popular brasileira. Todas as 

TEMA TEXTO

GARCIA, Eda do Carmo Pereira. Música & Ações Sociais: experiências em Cuiabá – MT . In Anais 

do XIII encontro anual da ABEM (p.318-325), 2004. 

ARALDI, Juciane; MALTAURO, Josiane Paula. “Traz um rap aí professora, que aí sim eu canto!” . In 

Anais do XV encontro anual da ABEM (p. 702-707), 2006. 

SOUZA, Maria Juliana de Nazaré. Educação Musical Na Periferia De Belém: atividades musicais 

no projeto mata fome . In Anais da 10ª Jornada de Extensão na UFPA (p. 204-208), 2007. 

SANTOS, Regina Marcia Simão; TORRES, Carlos Eduardo Magarinos; TEIXEIRA, Noemi Goes; 

FERREIRA, Virgínia Rosa. COROPASSO: o corpo canta, anda, pensa, recria, faz, compartilha - o 

projeto sociomusical CECOM/Gardênia Azul . In Anais do XXI Congresso Nacional da ABEM (p.723-

734), 2013. 

GONÇALVES, Josilaine de Castro., AZEVEDO, Maria Cristina de Carvalho Cascelli de. Inovar para 

transformação social: a prática de ensino e aprendizagem musical no Instituto Batucar.  In Anais 

do XXI Congresso Nacional da ABEM (p. 1234-1241), 2013. 

AMORIM, Roberto Ricardo Santos de. BATUCADEIROS: Educação musical por meio da percussão

corporal.  Brasília, UnB, 2016. 

Na ação sóciocultural
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atividades convergem para o prazer de cantar e se apresentar em público”. (GARCIA, 2004, 

p.320) 

 No texto: “Traz um rap aí professora, que aí sim eu canto!”, as autoras Araldi e Maltauro 

(2006) consideram e utilizam a experiência musical trazida pelos próprios alunos como ponto 

norteador de suas aulas. Relatam o emprego da Percussão Corporal como instrumento para 

reprodução de bases criadas por DJs nos raps, para interação com os alunos. 

 Souza (2007) relata a experiência em educação musical em um Projeto Integrado de 

Extensão Universitária, realizado na periferia de Belém. Segundo a autora, projeto teve como 

objetivo a promoção da Educação Musical para crianças e jovens, “utilizando recursos naturais 

como a voz e o corpo, e recursos materiais com instrumentos alternativos e específicos” para  

possibilitar a prática musical pelo canto coral, expressão corporal e percussão 
popular; desenvolver as potencialidades individuais artísticas, promovendo a 
autoestima; estimular a disciplina, integração e comportamento em grupo e fomentar 
novas perspectivas de vida. (SOUZA, 2007, p.204). 

 

 Com relação ao uso da percussão corporal, exploraram-se os timbres corporais e jogos 

de estímulo à criatividade, além da reprodução de ritmos paraenses.   

 Em seu texto Inovar para transformação social: a prática de ensino e aprendizagem 

musical no Instituto Batucar, Gonçalves e Azevedo (2013), relatam o início de sua pesquisa a 

respeito da Educação Musical não formal, definida pelas pesquisadoras como aquela que “se 

aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências” (Ibid, p. 

1236), definição apoiada nas ideias de Gohn (2006). Segundo as autoras, na educação não 

formal “o educador é o ‘outro’, com quem ocorre a interação e ação educativa. Ele pode ser 

um profissional capacitado, um expert, um monitor ou um replicador, pois não se exige uma 

formação profissional e a capacitação ocorre a partir de definição de papéis e atividades. 

(GONÇALVES e AZEVEDO, 2013 p. 1236). Para a pesquisa, as autoras escolheram investigar o 

Instituto Batucar (Recando das Emas, DF), onde “a ausência de instrumentos musicais 

estimulou o desenvolvimento de um trabalho de música com o corpo: a percussão corporal.” 

(Ibid., p.1238). Elas relatam, ainda, que a Percussão Corporal é aplicada como meio e objeto de 

musicalização e profissionalização em aulas que trabalham “a postura corporal, ritmos, 

dinâmica de pergunta e resposta com ritmos imitados e criados, canto e percussão corporal” 

(Ibid., p. 1238-1239) 
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 A dissertação de mestrado de Amorim (2016) relata a investigação a respeito do 

processo educativo musical por meio da Percussão Corporal, realizado no projeto Batucadeiros. 

O autor revela que foi aluno de Ian Guest, de Indioney Rodrigues e de José Eduardo Gramani, 

além de participar de oficinas ministradas por Fernando Barba em São Paulo, no SESC Vila 

Mariana. Foi com essa bagagem que, em 2001, Ricardo Amorim e sua esposa Patrícia Amorim, 

musicista e pedagoga, iniciaram as práticas educativas musicais para um grupo de jovens entre 

13 ne 22 anos, na cidade do Recanto das Emas, no Distrito Federal, periferia de Brasília. O 

projeto inicial envolvia instrumentos convencionais, mas a falta de recursos econômicos o fez 

optar pela Percussão Corporal. 

  Os jovens atendidos não tinham muitas opções de lazer, eram alunos da rede pública e 

em situação de evasão ou defasagem escolar. Segundo o autor,  

As primeiras criações musicais foram geradas coletivamente e, logo, na primeira 
apresentação, realizada durante as comemorações de aniversário da Congregação, 
deu-se a aceitação da experiência na comunidade. No encontro posterior, já 
estávamos com vinte interessados. (AMORIM, 2016, p. 20) 
 

 O Projeto se desenvolveu e deu origem ao Instituto Batucar, mencionado no texto de 

Gonçalves (2013), criado como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, 

para “promover o empoderamento e a melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes 

e jovens, de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio da arte e 

cultura e educação, tendo a percussão corporal como eixo principal” (AMORIM, 2016, p. 20) 

 O autor ainda conta que  

em 2011, o Projeto Batucadeiros foi selecionado para integrar o Compêndio da ONU 
– Organização das Nações Unidas - Music as Global Resource: Solutions for social and 
Economic Issues.  Este documento relata 100 histórias de 40 países, ressaltando as 
vastas oportunidades inerentes ao uso da música, na proposição de soluções para os 
desafios sociais e econômicos da atualidade. (Ibid., p.21) 

 
 Amorim relata que, durante o processo de ensino educativo musical, foram realizadas 

pesquisas de sons corporais; efeitos de voz, palmas, batidas no peito, batidas dos pés, estalos 

e movimentos corporais envolvendo todos os participantes. Foram estimuladas as 

manipulações e organizações desses sons, a criação de padrões rítmicos e a articulação desses 

elementos em pequenas composições que foram gravadas em áudio e vídeo com o intuito de 

aperfeiçoar a atuação musical e corporal do grupo, mediante análise sonora e cênica.  
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TEMA 6 – MÚSICA CORPORAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 Com relação à formação de professores, os textos encontrados remetem a estudos de 

processos de aprendizagem musical, à experiências com a Música Corporal nos cursos de 

Licenciatura Musical e Formação Continuada, sua presença nos cursos de Educação a Distância 

(EAD) e sua utilização em Estágios Supervisionados e no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). 

Quadro 11 - Música Corporal na Formação de professores 

  
  

 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

SANTOS, Catherine Furtado dos. Grupo de música percussiva em uma escola pública da cidade 

de Fortaleza/CE.  In Anais do XII Encontro Regional Nordeste da ABEM, 2014. 

PENNA, Maura; MENDES, Eliane; BANDEIRA, Ian; BARROS, Olga Renalli. O Canto Coral no 

Programa Mais Educação: a defasagem entre a proposta e a ação . In ANAIS DO XXII Congresso 

Nacional da ABEM, 2015. 

FRANÇA, Cecília Cavalieri. Oficina pedagógica: por uma formação musical além da performática. 

In Anais do XII encontro anual da ABEM (p.128-134), 2003. 

SCHROEDER, Silvia Cordeiro Nassif.  A música na formação do pedagogo: uma experiência na 

USP/RP . In Anais do XVIII Congresso Nacional da ABEM (p. 222-228), 2009. 

FIALHO, Vania Malagutti; HIROSE, Juciane Araldi Kiyomi. Professores fazendo música: uma 

experiência do Programa Universidade sem Fronteiras . In Anais do XVIII Congresso Nacional da 

ABEM (p. 1504 - 1508), 2009.

SILVA, Crislany Viana da.; BULHÕES, Leonardo Assis de.; GOMES, Nataly Batista; SANTOS, Elineide 

Valdevino dos.; DIAS, Jadson Felipe Ribeiro; ALMEIDA, Cristiane Maria Galdino de. Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e Formação de Professores de Música: desafios e 

avanços a partir da perspectiva de licenciandos em Música . In Anais do XI Encontro Regional 

Nordeste da ABEM (p. 614-619), 2012. 

BEINEKE, Viviane; SENS, Juliana. Uma Festa Agitada: relato de atividade de composição em 

Oficina de Música para crianças . In Anais do XXI Congresso Nacional da ABEM (p.2333-2347), 

2013. 

RODRIGUES, Marisa Nóbrega; ARAUJO,Romero Ricardo Damião de. Em busca de vivências 

sonoras diversificadas: um relato de experiência realizada no curso de Licenciatura em Música 

da Universidade Federal de Campina Grande. In XXII Congresso Nacional da ABEM. Natal, 2015. 

PINO, Mariel Perez. Ensino da percussão corporal para estudantes de um curso de licenciatura 

em música: possíveis contribuições para a formação dos(as) educadores (as) musicais . In Anais 

do XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016. 

VECHI, Hortênsia. O canto, os professores de música e a escola básica.  In Anais do XVII Encontro 

Regional Sul da ABEM, 2016. 

MATEIRO, Teresa; FONSECA, Dayse Fagan. A metodologia da problematização durante o estágio 

supervisionado: uma proposta pedagógico-musical para um curso de formação de professores de 

educação infantil.  In Anais do XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016. 

ARALDI, Juciane. Políticas Públicas do Paraná: O PDE e a educação musical nas escolas. In Anais 

do XVIII Congresso Nacional da ABEM (p. 1498 – 1503), 2009. 

WEBER, Vanessa; SOUZA, Zelmielen Adornes de.; BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro. Formação 

continuada em música para professores da educação básica: um relato de experiência. In Anais 

do XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016.

No EAD
CARVALHO, Isamara Alves. Potencialidades de limites de uma disciplina do curso de educação 

Musical à Distância da UFSCAR. São Paulo, UFSCAR, 2010. 

Na Formação Continuada

Em estudos de processos 

de aprendizado musical

Em cursos de 

Lucenciatura MusicalNa formação 

de professores
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Graduação (Licenciatura) 

 No texto: Grupo de música percussiva em uma escola pública da cidade de Fortaleza/CE, 

a autora Catherine Santos (2014) analisa processos de aprendizado na formação de grupo 

percussivo e utiliza a Percussão Corporal como iniciação ao instrumento por falta de recursos. 

Também buscando a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem musical, no texto 

O Canto Coral no Programa Mais Educação: a defasagem entre a proposta e a ação (2015), as 

autoras relatam o uso da Percussão Corporal no aprendizado de ritmos regionais. 

 Cecília Cavalieri França (2003) traz, em seu texto Oficina pedagógica: por uma formação 

musical além da performática, as vivências de uma Oficina Pedagógica realizada no curso de 

Licenciatura em Música, onde foram recriadas situações em sala de aula. A autora relata a 

experiência de uma atividade com a Percussão Corporal (batidas de pés, palmas e estalos).  

 Schroeder (2009) apresenta a experiência vivida com o método O Passo, de Lucas 

Ciavatta, na implantação do curso “Prática Musical na Formação Docente” para o trabalho com 

ritmo e movimento. Ainda a respeito da música na formação de pedagogos, Fialho e Hirose 

(2009) falam sobre a formação de professores não especialistas e o emprego da Percussão 

Corporal como recurso, pensando nas condições sociais dos estabelecimentos.  

 No texto: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e Formação de 

Professores de Música: desafios e avanços a partir da perspectiva de licenciandos em Música 

(SILVA, BULHÕES, et al., 2012), os autores também recorrem à Percussão Corporal como 

recurso pela falta de instrumentos. Já Beineke e Sens (2013), relatam um trabalho realizado 

para a formação de professores e atendimento à comunidade, utilizando a Percussão Corporal 

como recurso didático e construção de repertório, no qual usa o corpo para reproduzir o toque 

de Ijexá com som do peito e das palmas. Na mesma linha, RODRIGUES e ARAUJO (2015), 

utilizam a Percussão Corporal como recurso para apreensão de conceitos musicais. 

 Vechi (2016), em seu texto, O canto, os professores de música e a escola básica, sugere 

o uso da Percussão Corporal relacionada ao canto na formação de professores. Mateiro e 

Fonseca (2016), falam a respeito da formação de professores de educação infantil e sugerem a 

Percussão Corporal como recurso para sonorização, criação e sonoplastia.  
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Na formação Continuada 

 Araldi (2009) relata a experiência da inserção de um curso específico de Música 

Corporal na formação continuada na rede estadual de ensino. Com o mesmo tema, 

 Weber, Souza e Bellochio (2016), relatam a exploração da Percussão Corporal como 

recurso didático para o reconhecimento dos timbres, no estudo rítmico e execução musical. 

  

No Ensino à Distância (EAD) 

 A única dissertação de doutorado encontrada (CARVALHO, 2010), refere-se à formação 

de educadores musicais pelo Ensino à Distância (EAD). Nela, a autora relata a respeito de 

atividades publicadas on-line por seus alunos, que utilizam a Percussão Corporal, em sua 

maioria, em arranjos para acompanhamento de outros instrumentos. 

 

Em estágio para formação docente 

 Embora a Música Corporal seja vista, na maior parte das vezes, como um instrumento 

ou um recurso instrumental na falta de instrumentos convencionais, nota-se, a partir de 2009, 

muitos estudantes de Licenciatura e Pós-Graduação recorrendo às práticas da Música Corporal 

como um método ativo, de caráter lúdico, para experimentações em seus estágios de docência. 
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Quadro 12 - Música Corporal no Estágio de Formação Docente 

 

  

 Dias e Souza (2009) relatam o planejamento e realização de um projeto onde inserem 

uma oficina específica de Percussão Corporal. 

 Sousa, Nascimento e Costa (2013), propõe uma Oficina de Extensão na formação de 

educadores musicais em Sobral (CE), onde conciliam a Percussão Corporal à prática de Canto 

Coral. 

 Em seu texto, as autoras Ribeiro e Narita (2010), propõem a Percussão Corporal como 

acompanhamento de repertório para a flauta doce. Em seu Relato de experiência de estágio 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

DIAS, Caio Vinícius Cerzósimo de Souza; SOUZA, Luanda Oliveira. Projeto Vida em Pauta: 

Idealização, Organização e Realização. In Anais do XVIII Congresso Nacional da ABEM (P. 1379 – 

1385), 2009. 

SOUSA, Simone Santos, NASCIMENTO, Jéssica Cisne do., COSTA, Tátila Michele Pereira. 

Compartilhando saberes: a “Oficina de Canto em Grupo” na formação de educadores musicais 

em Sobral. In Anais do XXI Congresso Nacional da ABEM (p.624-632), 2013 

RIBEIRO, Ariana Elizabeth Ferreira, NARITA, Flávia Motoyama. O estágio em música no contexto 

escolar: busca por PONTES e experiências celebradas . In Anais do XIX encontro anual da ABEM 

(p. 1568-1576), 2010. 

COELHO, Ana Catarina Leão Pinto. Relato de experiência de estágio supervisionado em música

na educação infantil com duas turmas de pré-escolar II . In Anais do XIX Congresso Nacional da

ABEM, Parte 2 (p.2080-2088), 2010

RIBEIRO, Ricardo Oliveira. Observação monitoria e ensino na escola pública. In Anais do XI

Encontro Regional Nordeste da ABEM (p. 509-515), 2012. 

CORREIA, Raquel Dantas Wilame. Música na escola: um relato de experiência de estágio.  In 

Anais do XI Encontro Regional Nordeste da ABEM (p. 502 -508), 2012. 

MARTINS, Felipe da Silva; HIRSCH, Isabel Bonat. PIBID-Música-UFPel - Uma proposta de 

musicalização por meio da apreciação e execução musical na educação básica. In Anais do XXI 

Congresso Nacional da ABEM (p.1946-1952), 2013. 
HOLANDA, João Paulo Ribeiro de.; SANTOS, Bruno Queiroz Alves Bruno de Sousa. Casa da 

Música: Um espaço lúdico de musical formação, facilitado pelo PIBID . In Anais do XII Encontro 

Regional Nordeste da ABEM, 2014. 

LEANDRO, Anna Cristina da Silava; SILVA,  Nayara Freire de Sousa. O jovem, a educação básica e 

o processo colaborativo: um relato de experiência das disciplinas de Atividades Orientadas III e 

Estágio Supervisionado IV.  Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM, 2015. 

JARDIM, Jaildo Gurgel da Costa; SILVA, Leonardo Araújo da. Jogos Musicais: ações do PIBID-

Música do IFPE . In Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM, 2015. 

MIRANDA, Brenda de Carvalho; SILVA, Vanessa Andrade da., SILVA, Kadja Marluan da. 

PERCUSSÃO CORPORAL: uma experiência com jogo percussivo a partir do PIBID música.  In Anais 

do XXII Congresso Nacional da ABEM, 2015. 

BRITO, Luã Nóbrega de.; BRITO, Edvaldo Felix Amaral. Propostas pedagógicas, metodologias e 

conteúdos musicais: relato de experiência de um estágio supervisionado . In Anais do XXII 

Congresso Nacional da ABEM, 2015. 

FARIAS, Drieli Borba; AMORA, Bianca; AMARAL, Maria Luiza Feres. ACTING PERCUSSION AND 

VOCAL: atividades de prática em conjunto com alunos do 6º ano.  In Anais do XVII Encontro 

Regional Sul da ABEM, 2016 

LANDGRAF, Renata Mariano. PIBID Música na Educação Infantil: Uma experiência 

interdisciplinar a partir da construção de instrumentos musicais e objetos sonoros com materiais 

alternativos. In Anais do XVII Encontro Regional Sul da ABEM,2016. 

GARBOSA, Luciane Wilke Freitas; KOTHE, Monia; TORRES, Maria Cecília de Araújo Rodrigues; 

WOLFFENBÜTTEL, Cristina Rolim. PIBID-Música no Rio Grande do Sul: trajetórias e experiências 

formativas de quatro subprojetos.  In Anais do XVII Encontro Regional Sul da ABEM,2016. 

TOMAZI; Ana Carla Simonetti Rossato; GARBOSA, Luciane Wilke Freitas. O PIBID-Música e a 

construção docente de licenciandos: produção de materiais pedagógicos.  In Anais do XVII 

Encontro Regional Sul da ABEM, 2016. 

Na formação 

de professores

Estágio Supervisionado

 e PIBID
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supervisionado em música na educação infantil com duas turmas de pré-escolar II, Coelho 

(2010, p. 2087) exemplifica a utilização da Percussão Corporal na música “Escalinhas”: 

Com esta canção buscamos trabalhar também alguns padrões rítmicos, percussão 
corporal, altura das notas, como o som grave e o som agudo, a escala musical maior, 
além do movimento corporal. Temos trabalhado esta canção em quase todas as aulas 
e as crianças mostraram um desenvolvimento muito significativo com relação a 
afinação, a cantar as notas na ordem ascendente e descendente corretamente, visto 
que na primeira aula as crianças tiveram bastante dificuldade na execução.  
 

 Ribeiro (2012) emprega a Percussão Corporal no estágio de monitoramento escolar por 

falta de instrumentos convencionais. Correia (2012) também relata o emprego da Percussão 

Corporal em seu estágio, como recurso instrumental para acompanhamento de repertório. 

Martins e Hirsch (2013) a utilizam da mesma forma, porém, aliada ao repertório de coro 

infantil.   

 Holanda e Santos (2014), participantes do PIBID, propõem atividades lúdicas, utilizando 

a Música Corporal, que estimulem a imitação e a improvisação. 

 Em seu estágio supervisionado, as autoras Leandro e Silva (2015) relatam o uso da 

Música Corporal para o desenvolvimento do processo de criação. Já os autores Jaildo Jardim e 

Leonardo Silva (2015), recomendam os Jogos Musicais da Música Corporal para a exploração 

sonora e estudo dos ritmos brasileiros. 

 As autoras do artigo PERCUSSÃO CORPORAL: uma experiência com jogo percussivo a 

partir do PIBID música (2015), relatam atividades com percussão corporal para trabalhar o 

desenvolvimento da percepção rítmica, da improvisação e da prontidão. 

 Além do desenvolvimento de competências musicais, os autores Luã Brito e Edvaldo 

Brito (2015), propõem uma performance com ritmos brasileiros executados com a Percussão 

Corporal.  

 As autoras do texto ACTING PERCUSSION AND VOCAL: atividades de prática em conjunto 

com alunos do 6º ano (2016), relatam a experiência em Estágio Supervisionado onde realizaram 

trabalho no Ensino Fundamental II, utilizando como proposta didática o canto e a Percussão 

Corporal. 

 Landgraf (2016) narra a experiência no PIBID, onde aplica a Percussão Corporal como 

recurso para acompanhamento rítmico e sonorização de histórias.   

 No texto Rio Grande do Sul: trajetórias e experiências formativas de quatro subprojetos, 

as autoras contam as experiências com o PIBID e sua importância na formação de novos 

educadores e relatam como se deram as reuniões preparatórias dos estudantes para atuar no 
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Programa, “onde os estudantes criam jogos rítmicos com materiais diversos e 

acompanhamento rítmico com o uso de percussão corporal”. (GARBOSA, KOTHE, et al., 2016, 

p. 16). Também com relação ao PIBID, as autoras Tomazi e Garbosa (2016), propõem as práticas 

da Música Corporal como temática da produção de materiais pedagógicos. 

 

 

TEMA 7 – MÚSICA CORPORAL E OUTRAS ARTES  

Quadro 13 - A Música Corporal e outras artes 

 
 

 Em sua Dissertação de Mestrado, Rüger (2007) relata sua prática docente na educação 

musical para o primeiro ano de licenciatura em artes cênicas da UNESP e no desenvolvimento 

musical do grupo teatral “Atrás do Grito”. O autor fundamenta-se nos métodos ativos e utiliza 

as práticas da Música Corporal propostas por Baba e Stenio em suas aulas, “priorizando uma 

prática musical sensibilizatória.” Rüger ressalta que “as improvisações, as imitações rítmicas e 

os jogos deram ao ensino musical um sentido mais lúdico, útil para um ensino musical em 

outras áreas.” E que os procedimentos metodológicos possibilitaram “o desenvolvimento da 

percepção rítmica, o emprego dos timbres corporais, o desenvolvimento da coordenação 

motora, o desenvolvimento da criatividade artística e da expressividade corporal em cena” 

(RÜGER, 2007, p. ??) 

 Na Monografia de especialização, Duarte (2013) fala a respeito da memória corporal 

como recurso para o aprendizado da teoria musical e propõe as práticas da Música Corporal no 

estudo da música, aliado ao movimento e ao sapateado. 

 Em seu TCC, Pedro Leme Consorte (2014) repensa formas de trabalhar a Percussão 

Corporal, alertando para os cuidados e os benefícios corporais. Levanta pontos importantes 

referentes à Música Corporal e faz uma análise reflexiva a respeito do corpo como instrumento, 

traz à tona as questões da fragmentação do corpo e da mente como instâncias distintas e 

destaca as diferenças entre música tocada no corpo e a música que sai do corpo, referindo-se 

ao ser humano em sua integridade (mente, corpo e sentimentos). Consorte também alerta para 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

No Teatro
RÜGER, Alexandre Cintra Leite. A Percussão Corporal como proposta de sensibilização musical

para atores e estudantes de teatro . São Paulo, UNESP, 2007. 

No Sapateado
DUARTE, Lidia Morcelli. Ensino e aprendizagem do sapateado: a linguagem musical aplicada ao

corpo . Araraquara-SP, UNIARA, 2013. 

Nas Artes do Corpo
CONSORTE, Pedro Leme. Por Relações Mais Porosas: repensando formas de trabalhar com a

Percussão Corporal, a partir da teoria corpomídia . São Paulo, PUC, 2014. 

Música Corporal  e 

outras artes
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o uso da Música Corporal na educação musical como um recurso para a falta de instrumentos 

convencionais e considera: 

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.  
(CONSORTE, 2014, p.26) 

 

 Consorte acredita que a falta de recursos em sala de aula possa impulsionar o educador 

na busca pelo conhecimento das práticas da Música Corporal e, mesmo que não se objetive 

passar tais conhecimentos ao educando, mesmo que as finalidades não sejam somente 

musicais, esses conhecimentos definirão a qualidade das atividades e consequentemente a 

qualidade dos resultados. 

 

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.(Ibid., p. 27) 

 

 

TEMA 8 – MÚSICA CORPORAL E OUTRAS ÁREAS  

Quadro 14 - A Música Corporal e outras Áreas 

 

 

TEMA ESPECIFICIDADE TEXTO

SANT’ANNA, Claudia Maria Monteiro. A Psicomotricidade na Percussão Corporal.  Rio de Janeiro, 

UCAM, 2009. 

ROSSATTO, Viviane Cristina. A Arte de Brincar com a Percussão Corpora l. In Revista Trajetória 

Multicursos, v. esp. (p. 67-81), 2011. 

AHOKAS, J. Riikka. Brain And Body Percussion; the relationship between motor and cognitive 

functions . Finlândia, University of Jyväskylä Department of Music, 2015. 

Neurociência
NARANJO, Francisco Javier. Science & Art of Body Percussion: a review. In Journal of Human

 Sport & Exercise. Vol.8 - Iissue2. (p.442-457), 2013

Na Saúde
SILVA, Larissa Finocchiaro Romualdo da. Encontros de música corporal como prática de produção

de saúde . São Paulo, USP, 2014. 

Musica Corporal  

e outras áreas

Na Psicomotricidade 
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 Em sua monografia de especialização em Psicomotricidade, Sant’anna (2009) relata as 

facilitações e os benefícios das práticas da Música Corporal para o desenvolvimento da 

psicomotricidade, destacando os aspectos cognitivos, afetivo e motor na formação da 

personalidade. Essa questão também é abordada por Rossatto (2011) em relação ao 

desenvolvimento psicomotor de alunos com necessidades educacionais, participantes do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).  Ahokas (2015, p.2), em sua dissertação de 

Mestrado, explana a respeito da “relação entre exercícios rítmicos motores incorporados (por 

exemplo, a percussão corporal) e funções executivas” (tradução minha). Na Finlândia, há uma 

disciplina inserida nas escolas e na educação musical, chamada Música e Movimento. Ahokas 

analisa os impactos da percussão corporal (uma das atividades inserida na disciplina) nas 

principais funções cognitivas. 

 Em seu texto: Science & Art of Body Percussion: a review. Naranjo (2013) faz uma 

revisão bibliográfica a respeito das danças tradicionais e das pedagogias musicais que utilizam 

o corpo como ferramenta didática. O autor menciona os trabalhos de grupos como STOMP e 

Barbatuques e analisa o material levantado sob aspectos da neurociência. 

 Já Larissa Finocchiaro Silva (2014), em sua monografia de especialização Encontros de 

música corporal como prática de produção de saúde, faz uma reflexão a respeito da 

aproximação da Música Corporal com o campo da Saúde Coletiva, reconhecendo-a como 

prática de produção de saúde. 

TEMA 9 – ESTUDOS A RESPEITO DAS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA CORPORAL 

PARA A EDUCAÇÃO MUSICAL 

Quadro 15 - Música Corporal e suas contribuições para Educação Musical 

 

 No texto A Percussão Corporal em Aulas de Música: uma reflexão sobre sua contribuição 

para educação musical escolar (2016), seu autor, Stive A. Marta, relata uma atividade de 

percussão corporal realizada por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), fomentado pela CAPES. A principal finalidade foi o uso da percussão corporal 

intermediado por um jogo musical criado pelo grupo brasileiro de percussão corporal 

TEMA TEXTO

MARTA, Stive Antonio. A Percussão Corporal em Aulas de Música: uma reflexão sobre sua 

contribuição para educação musical escolar. Brasília, UnB, 2016. 

GOES, Amanda Acauã. Corpo Sonoro e som em movimento: um estudo sobre a prática da música

corporal. Portugal, Universidade de Aveiro, 2015.

GOES, Amanda Acauã. Corpo percussivo e som em movimento: a prática da música corporal.  In 

Revista Opus, Porto Alegre, v. 12, n. 1, (p. 89-100), jun. 2015. 

Estudos a respeito das 

contribuições da Música 

Corporal  para a Educação 

Musical
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Barbatuques, visando o desenvolvimento da percepção rítmica, bem como o desenvolvimento 

da atenção, improvisação, interação e prontidão.   MARTA relata a ampliação da atividade, 

trabalhando outros aspectos como dinâmica, intensidade e alturas, destacando a importância 

do aprendizado lúdico durante o desdobramento das práticas e relata:  

 A aplicação dessa prática musical facilitou a compreensão do conceito de ritmo e 
possibilitou a aprendizagem de elementos musicais imprescindíveis para a formação, 
não só musical, mas global do aluno, unindo a diversão com a busca pelo 
conhecimento (MARTA, 2016, p.1) 

 

  Em sua dissertação de mestrado, Amanda Goes conceitua a Música Corporal e mapeia 

os grupos brasileiros que “utilizam este conceito diretamente em suas práticas musicais” 

(GOES, 2015, p.7), além de abordar os processos de construção da Música Corporal com a 

intenção de desconstruir a ideia do instrumento corpo pois, 

 

considerando o fato de que os processos cognitivos – musicais ou não - são 
desenvolvidos inicialmente pelas percepções corporais em diálogo com o mundo, 
explorar a questão: na música e em música, tudo é um processo musicorporal, onde 
mente e corpo jamais se desintegrarão (GOES, 2015) 

 
 No artigo escrito posteriormente à Dissertação, Goes (2015b) resume sua dissertação 

levantando alguns pontos relevantes, um deles é o conceito de música corporal, citado no 

primeiro capítulo desta dissertação, e o outro é a construção do conceito de musicorporeidade, 

alegando que: 

faz-se pertinente a expansão de um processo de desenvolvimento individual e 
coletivo, onde corpo e mente em contato constante sejam trabalhados 
conscientemente, pois no ato jamais poderão ser desprendidos de maneira efetiva, 
sejam os objetivos quais forem. (GOES, 2015, p.27-28) 

 

 Por meio das análises dos temas e de suas especificidades, nota-se que as práticas da 

Música Corporal são pouco aplicadas nas aulas de música, sendo mais comum a utilização da 

Percussão Corporal, ou seja, do corpo como instrumento. É perceptível, também, que dentro 

das escolas o ensino ainda privilegia o desenvolvimento de conteúdos musicais e sua prática 

em repertório temático, com pouco espaço para projetos que estimulem a criatividade e o 

desenvolvimento da escuta. No entanto, veem-se alguns estudos e práticas abordando os 

mesmos princípios encontrados nas propostas de seus precursores, Fernando Barba e Stenio 

Mendes, que têm por objetivo o aprimoramento musical por meio da escuta, das relações e da 

criatividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A pesquisa a respeito da Música Corporal na educação musical sintoniza-se com a 

tendência atual para um processo de reconexão corpo e mente que, apesar de fisicamente não 

poderem ser desprendidos, por séculos foram psicologicamente separados de forma violenta, 

como relata Foucault (1987) na obra “Vigiar e Punir: nascimento da prisão”.  

  Tal tendência se deve ao fato, percebido por profissionais das ciências humanas, de 

que o aprendizado e os afetos perpassam pelo corpo, plano de conexão entre o indivíduo e o 

mundo que o cerca. Portanto, a consciência desse fato, cada vez mais desvelado na sociedade 

contemporânea, faz com que práticas corporais como as da Música Corporal se tornem um 

alicerce para o convívio social. Este é um dos motivos pelos quais a Música Corporal, segundo 

as propostas de Fernando Barba e Stenio Mendes, ampliou seu cenário a ponto de se tornar 

uma referência não só performática, mas também educacional em nosso país. 

 Ao analisar suas histórias de vida, percebe-se que suas pesquisas individuais foram se 

complementando por meio da educação, ou seja, pela difusão de suas ideias e descobertas, 

que agregou outros agentes pesquisadores, entre eles Djalma Correa, integrantes e ex-

integrantes do Barbatuques, participantes de grupos de estudos e oficinas,  e  que, também, 

colaboraram para a consciência do conceito da Música Corporal.  

 Em verdade, essa concepção vem se construindo na música desde o final do Século XIX, 

influenciada por pensadores da educação e de outras áreas, inclusive as artísticas, incitando a 

investigação dos aprendizados pelo corpo. Cita-se aqui, a importância dos trabalhos de 

educadores musicais como Dalcroze, Orff e Schafer que, com visões diferentes do uso do corpo 

para o aprendizado musical, abriram portas para o aprofundamento da questão.  

 Nessa linha, mesmo que de forma espontânea, seguiram Barba e Stenio. Partiram de 

suas próprias curiosidades para o aperfeiçoamento de suas ideias, inicialmente de forma 

solitária e individual, mas abertos às transformações que uma parceria poderia trazer. Juntos, 

criaram um trabalho agregador que possibilitou a troca com novos colaboradores, com 

características que se encaixam nas definições de comunidade de aprendizes (SCHAFER, 2011, 

p. 274) e de aprendizados (PACHECO, 2014, p. 102), e gerou um primeiro produto dessa 
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pesquisa, o Grupo Barbatuques, que deu visibilidade à Música Corporal por meio da 

performance. 

 O processo de construção da Música Corporal apresentada pelo Barbatuques, vem se 

desenvolvendo há duas décadas e apresenta um amadurecimento gradativo das descobertas, 

claramente expressadas no seguimento de nomes designados para conceituar as práticas: 

Rítmica Corporal, Percussão Corporal, Música Corporal. A consciência da necessidade da 

mudança de nome, para que as práticas pudessem se fazer entender, partiu da consciência das 

sonoridades existentes no corpo para suas manipulações, transformações e interpretações 

artísticas, ou seja, passou pelo fazer musical intermediado pelo corpo-mente, tema de 

interesse da sociedade atual e que abriu janelas para sua difusão. 

 Outro processo que pesou sobre a ampliação e propagação dos trabalhos de Barba e 

Stenio foi o da construção de suas pedagogias musicais, durante a qual os músicos educadores 

entraram em contato, de forma direta e indireta, com as metodologias contemporâneas que 

privilegiavam o desenvolvimento da escuta e do movimento corporal, entre as quais, cita-se 

alguns: Theophil Maier, J. Eduardo Gramani, John Cage, Murray Schafer, Bob McFerrin, 

Hermeto Pascoal, Naná Vasconcellos e o grupo Stomp.  

 A junção dessas referências contribuíram para que a dupla adotasse uma metodologia 

aberta, que atribui ao educador a incumbência de provocar as curiosidades e investigações de 

seus educandos, enfatizando o estímulo para a criação, e trabalhando para “sua própria 

extinção”, como atenta Schafer (2011, p. 274), ideia análoga à de Stenio quando menciona os 

trabalhos realizados com a Orquestra do Corpo como um processo para a “extinção do 

regente”. 

 Filósofos e educadores como Edgar Morin, José Pacheco, Paulo Freire têm expressado 

suas preocupações com as reconexões corpo-mente e indivíduo-sociedade, na esperança de 

que se reforme um pensamento individualista em prol de um pensamento coletivo, 

comunitário, social. Na ação, essa transformação necessita de educadores multiplicadores 

dessas ideias, que criem espaços de aprendizados para abarcar as novas comunidades de 

aprendizes e de aprendizados criativas. A ideia é criar para desenvolver a criatividade.  

  A metodologia aberta proposta por Barba e Stenio propõe um aprendizado lúdico, por 

meio de jogos que provoquem a pesquisa sonora, individual e conjunta, além da vivência de 

experimentações e, consequentemente, da escuta de si, do outro e do mundo. 
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 Percebe-se que os princípios e recursos adotados na proposta Barba e Stenio para o 

ensino/aprendizado da Música Corporal coincide com as perspectivas dos educadores musicais 

contemporâneos, ampliando sua utilização na Educação Musical brasileira.   

  Com relação a quem utiliza as práticas da Música Corporal, podemos observar três tipos 

diferentes de multiplicadores: o multiplicador direto, o indireto e o iniciante.  

 O multiplicador direto teve oportunidade de entrar em contato com as práticas da 

Música Corporal diretamente com Barba e Stenio ou, mesmo, por meio de algum membro de 

alguma das comunidades de aprendizes fomentadas por eles. Esses educadores demonstram 

bastante consciência da utilização das práticas, privilegiando o desenvolvimento da escuta, da 

criação e da educação humanizada, valorizam o aprendizado coletivo e a formação de 

comunidades de aprendizado.  

 O multiplicador indireto utiliza as práticas e o ensino da Música Corporal com finalidades 

terapêuticas e sociais. Esta ação exige domínio das práticas e consciência dos objetivos 

almejados para que se possa proporcionar uma vivência bem conduzida, pela qual se consegue 

fazer os participantes saírem de “um estado vegetativo para uma vida vibrante” como 

mencionado por Schafer (2011, p. 283). Portanto, não se trata de suprimir os saberes musicais, 

mas de incorporá-los às práticas terapêuticas para a promoção do bem-estar e noção de 

comunidade, além do sentimento de pertencimento a essa comunidade.  

 O multiplicador iniciante, aquele que ainda está se inserindo em sua pesquisa, usando 

o corpo como instrumento e explorando suas sonoridades: tais educadores, provavelmente, 

não tiveram contato direto com precursores das práticas e suas referências vêm de vídeos e 

shows do grupo Barbatuques e outros grupos que atuam com a mesma linguagem, ou de 

apostilas disponibilizadas pela rede pública e particular. Geralmente, são educadores ainda em 

começo de carreira, que não amadureceram suas docências, mas que demonstram em seus 

textos e reflexões que já iniciaram as transformações significativas para a construção de suas 

identidades profissionais. 

 Por tudo que foi exposto nessa pesquisa, conclui-se que é possível enxergar a Música 

Corporal por três perspectivas: a musical, na qual se elege a instrumentação e a performance 

como objetivos principais; a educacional, que utiliza as práticas para o aprendizado da música 

em qualquer contexto em que ela esteja inserida, quer lide com o corpo de forma instrumental, 

ou não; e a social, onde se opta pelas práticas da Música Corporal como recurso auxiliar para 

objetivos terapêuticos ou sociais. Em qualquer um dos casos, a metodologia evidencia o 
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desenvolvimento de aspectos sociais e humanizadores, como a escuta atenta de si e do outro, 

o respeito, a integração e o senso de comunidade.  

 Portanto, respondendo à última questão levantada no início dessa investigação, a 

Música Corporal pode, sim, ser considerada como uma ferramenta auxiliadora do ensino 

humanizado e, nesse aspecto, é preciso render tributo a seus iniciadores – Fernando Barba e 

Stenio Mendes – que, provavelmente, quando começaram as ações que hoje são marca de seu 

trabalho, nem sabiam da importância que iriam ter na educação musical e nas perspectivas do 

ensino coletivo e humanizado.  
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ENTREVISTA 1 - STENIO MENDES NOGUEIRA. 

8 de abril de 2016 (sexta-feira) 

Entrevista por Roberta Forte 

 

R.F.: Você pode relatar sobre sua formação profissional, os motivos que levaram você a seguir 

a carreira de músico? 

S.M:  Eu nasci já numa família de músicos. Meus tios, desde o meu avô, já tocavam violão, já 

tinha essa apreciação da música. Por parte do meu pai, meus tios também seguiram essa 

vocação musical, um teve gravadora de discos, tocava em regional, o Celso Mendes Pupo 

Nogueira, o nome da gravadora era Coquetel. Ele tinha um regional, tipo aqueles regionais que 

acompanhavam Carmem Miranda, sabe? 

 

R.F.: Como O Bando da Lua, com o Garoto. 

S.M: Isso. Meu tio, Paulinho Nogueira, irmão de meu pai, também era violonista, se projetou 

mais no mundo profissional da música. Ele tinha jeito para desenho, queria seguir a carreira de 

desenhista, até chegou a entrar em agência de publicidade para ver se conseguia, porque o 

violão não tinha muito espaço, mas depois se dedicou e conseguiu fazer uma carreira muito 

forte, não só como violonista, ele foi um dos primeiros a elaborar um Método para Violão que 

até hoje é vendido. Então na parte de educação, ele também me influenciou.  

R.F.: Você disse que ele inventou a craviola, como foi isso? Descreve para mim esse 

instrumento? 

S.M.: Acho que ele tinha vontade de personalizar um instrumento para ele, que ele desenhasse, 

com a estética e tal. Tem aspectos do desenho que sai dessa simetria do violão, de certa forma, 

duas curvas de cada lado 

R.F.: Parece uma balalaica, assim, um formato meio gota? 

S.M.: É, gota de um lado. O de cima é gota, mas embaixo tem a curvatura. Então é assimétrico 

nesse aspecto. E tem uma acústica, produz uma sonoridade com harmônicos, outros 

harmônicos. É de doze cordas e eu me ajustei muito com esse instrumento, eu me ajustei 

demais. 

R.F.: Quem que te deu esse instrumento? 

S.M.:  Olha, começou emprestado. O Paulinho me emprestava a craviola, eu fui me dedicando 

e tocando com ele alguns ponteios numa música que tinha sucesso na época, a música Menina, 

que tinha uma parte de craviola. Então ele tocava e eu fazia uns ponteios. 

R.F.: Como uma viola? 
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S.M.: Como viola, exatamente, era afinação quase de viola. Me apaixonei pelo timbre da 

craviola e comecei a me dedicar mais. Eu já vinha nos anos sessenta com aquele delírio do rock. 

Nos anos 60 todo mundo tocava um instrumento. Então eu parti para guitarra, fiquei tocando 

durante seis anos em grupos de rock. Minha formação foi praticamente nessa onda dos anos 

sessenta. Meu pai, João Mendes Nogueira, era um violonista já internacional, ele já fazia 

tournées internacionais. Ele já vinha com uma bagagem, com um histórico bastante forte em 

termos de concertos, misturando folclore e uma característica que ele passou para mim foi a 

atitude de pesquisa.  

 Meu pai pegava um violão, um instrumento e pesquisava os timbres existentes, 

maneiras de tocar, de manipular as cordas. Nas mãos, ele colocava muitos guizos de percussão, 

de raspar corda, ele explorava esse mundo dos timbres. Essa pesquisa, explorando sempre 

instrumentos novos, ele introduziu a parte de percussão eletrônica, pedais também. Na 

verdade, ele era um pesquisador, um amante da pesquisa como músico. Às vezes, lembra essa 

ideia como músico-orquestra, na boca ele fazia gaita, várias flautas, ocarina. Ele tinha um painel 

que ele fazia vários timbres com a boca. Nas mãos, ele tinha vários instrumentos também, que 

manipulava. Nos pés, também tinha vários instrumentos que ele articulava, percussão. Então, 

ele era o próprio músico-orquestra, junto com pedaleiras eletrônicas, ele era muito mais 

avançado que eu, nesse aspecto. Ele tinha uma cabeça muito entregue a esse estudo de 

pesquisas e essa herança eu carrego até hoje. Então eu já saí com esse padrão, com esse 

modelo. Minha mãe também cantava, ela tinha uma voz muito privilegiada, fazia duetos com 

meu pai. Esse ambiente não foi uma escolha, propriamente. 

 Era a minha família, era familiar para mim esse ambiente sonoro de pesquisa e com a 

chegada das guitarras, do som elétrico, distorção, amplificador, trouxe também essa massa 

sonora que atuava de uma forma alterada da juventude e o próprio timbre musical criava essa 

sensação de alucinógeno na época, porque a gente não tinha esse tipo de timbre. Era tudo 

volume muito alto, bateria, guitarra e quando eu vi um grupo de rock tocando, Rolling Stones, 

Satisfaction, fiquei dopado, em um estado de libertação.  

 A época também tinha uma resistência a esses timbres, as pessoas mais tradicionais 

tinham medo dessa avalanche destes timbres chegando, daqueles jovens de cabelos 

compridos, tomando espaço no cenário cultural, na mídia, em tudo. É uma coisa que não 

existia, essa geração pensante com participação política, começou aí, praticamente.  

 Tinha a guerra do Vietnã, tinham aquelas manifestações todas, essa manipulação. Então 

foi um momento de transformação de mentalidade, muito forte, onde a gente foi engolido. 

 Essa coisa dos timbres, da força dos timbres na mente humana, essa sensação do novo 

que veio nos anos sessenta, eu sou filho dessa mudança de mentalidade dos anos sessenta. E, 

partindo daí, de grupos de rock, de mentalidade alterada culturalmente, vinham aquelas coisas 

das culturas orientais, essa ideia de chacras, uma ruptura muito grande. E essa passagem na 

craviola, de certa forma, minhas composições na craviola foram influência dessa movimentação 

toda. A minha afinação já era misturada com músicas com a influência de Ravi Shankar, da 
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cultura oriental, que eu escutava muito as coisas dos monges do Tibet, essas alterações de 

presença, de consciência e estados psicológicos. Para mim, a música estava nesse campo. Para 

mim, a arte estava nesse campo. 

R.F.: Uma coisa mais holística também? 

S.M.:  É que a arte já tinha essa função espiral de tirar você da mente habitual para uma mente 

poética, iluminada, alterada, um campo de mistérios. Eu sempre carreguei isso. Meu pai já 

cultuava esse aspecto da arte também. A arte quase como uma religião, um alterador de 

estados, de presença, de relação com o mundo. 

O meu trabalho com a craviola foi já com essa influência, já com música que parecia cítara de 

Ravi Shankar, de repente, misturava com rock do festival Woodstock. Quando comecei a 

compor para craviola, praticamente já surgia um caminho de pesquisa junto com sons 

orgânicos. Eu imitava sons, assim como meu pai fazia com invenção de instrumentos, eu 

também trazia essa pesquisa de sons orgânicos: respiração, estalos de boca ou imitar trompete, 

corais, criar um certo ilusionismo junto aos sons das cordas da craviola e harmônicos. Então, 

meu trabalho já surgia com essa herança do meu pai, de pesquisador. Na sequência, eu fui 

viajando, também. Fui para Argentina, Uruguai, trabalhando. Primeira vez que eu ganhava 

dinheiro com música. Então, foi uma mudança muito drástica de estudante para praticamente 

profissional. 

R.F.: Você chegou a fazer alguma faculdade? 

S.M.:  Não, não cheguei não. 

R.F.: Você saiu mesmo do colégio e caiu na música? 

S.M.:  No momento que a craviola abriu um espaço para viajar e tocar e ter essa sobrevivência, 

essa força, eu fui seguindo a música. 

R.F.: Então você estudou basicamente com seu pai, com seu avô, com a família? 

S.M..:  Foi mais autodidata. Ninguém me ensinou. Porque, na minha família, meu irmão era 

professor de música, de violão e minha casa era um museu, meu pai era escultor, pintor e tinha 

encontro de muitos músicos, tinham noitadas que vinham muitos músicos, gerações de 

músicos.  E foi assim que aconteceu: de casa eu saí para os palcos, fui seguindo assim e larguei 

mão de um estudo acadêmico, mas fui seguindo alguns mestres nesse caminho, fui 

encontrando pessoas assim, tipo Djalma Corrêa, que era um folclorista/percussionista, que 

trabalhou na época com os Doces Bárbaros, Caetano, Gil, Gal Costa, Bethânia, ele estava junto 

com essa turma, fazendo a percussão, e ele tinha um trabalho como pesquisador folclorista, 

assim como meu pai também era um folclorista, músico folclorista. 

Essa convivência com o Djalma foi maravilhosa, porque ele era um pesquisador em termos de 

percussão e a gente trabalhava com um tipo de música que ele denominou de música 

espontânea, essa ideia de música espontânea surgiu dessa convivência com o Djalma. 
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R.F.: Como você conheceu o Djalma? 

S.M.:  Eu conheci Djalma na gravação de um disco que fiz pela Philips-Poligran, Solos de Craviola. 

Eu cheguei a gravar um disco, um LP, que fazia parte de uma coleção de Música Popular 

Brasileira Contemporânea – MPBC. E eram músicos, instrumentistas brasileiros: Nelson Ayres, 

Djalma Corrêa, Márcio Montarroios. Acharam que a craviola ia cair bem nessa coleção. 

Esse long play me deu a chance de me aproximar do Djalma Corrêa, de juntar essas afinidades 

de pesquisa. No primeiro show, que a gente tinha convencionado um repertório para 

apresentar em público, aconteceu um fenômeno que, de repente, a gente saiu fora do 

repertório e surgiu uma afinidade para improvisação. Então, a gente saiu do repertório e 

começou a improvisar, improvisar, improvisar e teve um resultado incrível, uma empatia com 

a plateia muito especial, parecia que a plateia estava torcendo para que a gente conseguisse 

improvisar, entrar no campo da criatividade, tinha quase um pacto, porque elas (as pessoas) 

reconheciam que a gente estava saindo fora de todas as convenções, do já preparado, do já 

preestabelecido, da segurança. A gente estava no campo do risco e eles perceberam que 

entramos para o campo do risco, da brincadeira, da inspiração e aí o Djalma denominou como 

música espontânea. 

No segundo show, também nós entramos com essa mesma ideia, deixamos rolar. Esse fluxo já 

virou uma proposta de não ter nada convencionado, talvez algumas coisinhas como estepe, 

vamos dizer assim, mas a ideia já era entrar nesse fluxo de música espontânea, nessa química 

que acontece no aqui agora, sem ter a memória, sem uso da preocupação de acertar ou errar, 

em uma atitude de ouvir o outro profundamente, essa era a partitura, praticamente. 

R.F.: O que você chama hoje de partitura interna? 

S.M.:  Em princípio, é isso: você parte dessa audição, dessa necessidade do outro, assim, mais 

profunda, um estimulando outro, um ajudando o outro e, nessa relação, surge um fluxo de 

música, de sopros de caminhos a seguir. Aí eu chamo partitura interna essa ajuda que surge 

nesse lugar de risco onde a gente tem a experiência de uma ajuda, onde alguém que sopra para 

onde vamos. Um tipo de pensamento, de fonte, que eu acho que é a fonte criativa mesmo e 

isso também tem a ver com esse público que faz uma espécie de corrente espírita, vamos dizer 

assim. Uma escuta e uma torcida para que isso se manifeste como um ritual e a gente se sente 

quase como um médium, de algo novo que a gente mesmo não conhece, que a gente mesmo 

se surpreende da gente mesmo ter conseguido fazer esse tipo de música. Então, isso eu conheci 

com o Djalma Corrêa. Foi uma experiência profunda que eu tive com ele. 

Com o Djalma também eu tive o início dessa coisa de workshop. Eu nem sabia o que era 

workshop, uma palavra que eu pensei que era uma coisa de venda, trocas, uma coisa assim. 

R.F.: Mas antes de você falar do workshop, eu queria que você falasse um pouquinho do que 

você leva para as aulas. Você leva muito para as aulas a questão da improvisação, mas você 

leva também a busca das sonoridades na voz. Fala um pouco dessa sua pesquisa, de como você 

chegou a esse tipo de pesquisa. 
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S.M:  Tá. Foi mais ou menos na sequência disso. Após os shows que eu fiz com o Djalma, no dia 

seguinte tinha a hora do workshop. Então era uma coisa mais descontraída, onde você tinha 

contato direto com o público e havia muitos músicos. E o que eu percebi é que eles iam 

entrando para a sala fazendo os sons que a gente tinha feito no show anterior, mas fazendo 

com o corpo e com a boca. 

R.F.: Olha! Eles tentavam reproduzir o que vocês tinham feito no palco 

S.M.: Brincando, eles estavam ainda ecoando o show anterior. Aí, na continuidade desse 

workshop, eu percebi que essa manifestação de imitar sons com a boca era muito rica também. 

Eu cheguei a vislumbrar essa possibilidade de trabalhar esses sons orgânicos, que entre os 

músicos é muito rica essa linguagem de fazer sons, imitar sons e até ensaiar com a própria voz 

a música instrumental. Nesse caminhar, saindo do workshop, eu encontrei, também num dos 

shows com o Djalma, no Rio Grande do Sul, o Theophil Maier, onde eu tive oportunidade de 

fazer o curso de efeitos vocais. 

R.F.: Quem é Theophil Maier? 

S.M.:  É um ator, cantor, pianista, cineasta alemão, contemporâneo do John Cage, intérprete 

de John Cage, de todo dadaísmo. Ele era metido nesses movimentos todos. De poesia, também. 

Ele tinha uma técnica vocal muito profunda, ainda tem, porque acredito que ele está vivo ainda. 

Tinha peças de efeitos vocais extraordinárias, muito elaborado, tudo muito partiturado, umas 

partituras cheias de signos misteriosos, do movimento dadaísta. Música concreta. Ele chegou 

aqui no Brasil e fez muita coisa de Augusto de Campos, ele navegou junto a todo esse pessoal. 

Nesse curso com Theophil Maier, eu tive acesso a uma didática, a um processo didático com 

esses sons fonéticos, e eu me identifiquei muito com alguns jogos e pensei que também podia 

trabalhar nesse papel de coordenar esse campo de pesquisa de sons corporais, de Música 

Corporal. E aí eu já estava com a caixa de ferramenta na mão para iniciar essa pesquisa, com 

Música Corporal e efeitos vocais. 

Tinha já a música espontânea com o Djalma Corrêa e tinha esse trabalho de efeitos vocais com 

o Theophil Maier e os jogos de uma maneira pedagógica muito eficiente, dinâmica e de uma 

relação humana muito bonita também. E nesse caminhar com esses mestres, fui encontrar 

depois, na atuação, muitos anos depois, eu me encontrei com o Barba, Fernando Barba, no 

início do Barbatuques. Aí deu um salto incrível na parte pedagógica, na invenção de jogos para 

dinamizar essa relação de pesquisa com a Música Corporal. O Barba realmente é um parceiro 

que a gente troca e ele é o meu mestre. 

R.F.: Assim como você é o dele, né? 

S.M.:  A gente fez uma troca maravilhosa nesse aspecto de música corporal. E ultimamente eu 

tenho com a Carminda, que é minha esposa, a Carminda Mendes André, que é um projeto de 

colocação do músico bem próximo do ator, quebrar essa barreira de ator e músico, criar uma 

pedagogia musical que tenha um trânsito direto, sem dificuldades, que mostra denominadores 
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comuns, que mostra necessidades humanas emocionais, musicais e de brincar com a música e 

com a arte, caminhar junto nessa dimensão sonora. Eu e Carminda, a gente tem esse curso de 

laboratório e pesquisa musical para atores.  

R.F.: Antes de conhecer o Barba, você ministrou alguns cursos na EMESP, hoje EMESP, antiga 

Universidade Livre de Música – Tom Jobim. Como foi essa trajetória de chegar na EMESP? 

S.M.:  Eu cheguei a ver num prospecto sobre as Oficinas Culturais Três Rios, aí eu vi o nome do 

Theophil Maier, que veio da Alemanha, e estava participando também dessa programação. E 

eu me imaginei também “bom se ele tá lá, eu vou me aproximar desses espaços, conhecer 

esses espaços”. E o espaço era sensacional, em termos de abertura, estava lá Tom Zé, todo 

pessoal contemporâneo, ideias novas, projetos incríveis, uma abertura sensacional de projetos 

inimagináveis. E eu coloquei meu projeto e deu certo. 

R.F.: Qual que era o seu projeto? 

S.M.: Percussão vocal. Eu praticamente inventei esse nome. Era um nome composto, da parte 

percussiva e a parte melódica, que a voz traz a parte melódica naturalmente, e a percussão 

seria a parte do corpo percussivo, batidas, estalos. Então comecei com esse nome: percussão 

vocal. Foi incrível. 

R.F.: Foi lá que você instituiu a orquestra orgânica? Como foi essa pesquisa de passar para a 

voz, depois para os objetos e essa junção da percussão vocal para orquestra orgânica? 

S.M.: A ULM praticamente ainda não estava em cena, era a Oficina Três Rios que funcionava lá, 

aí a ULM começou a utilizar uma das salas do complexo. Mas eu percebi que tinha uma 

dificuldade maior. Eu tinha essa vontade de entrar para Universidade Livre de Música, mas eu 

como não tinha uma titulação acadêmica, de certa forma, eu fui barrado para entrar no projeto. 

Mais tarde, quando modificou a direção, eu coloquei um projeto onde eu consegui fazer um 

link com as músicas de Stockhausen, que utilizava muito os sons orgânicos, vozes e efeitos 

vocais. Esse projeto me inseriu no contexto da música contemporânea. Bobby McFerrin, John 

Cage também, personagens que estavam em cena. Quando mudou a direção, tinha o Jarbas 

Maris, do grupo de Tom Zé, com uma mentalidade mais aberta, ali eu consegui entrar com um 

projeto de Orquestra Orgânica Performática, essa ideia. Esse nome deu abertura para a 

pesquisa toda. Para essa orquestra eu trouxe o Barba, convidei o Barba para fazer comigo 

também. 

A orquestra já estava nesse campo de pesquisa. Aí teve alguém que trouxe um pouco de sucata, 

aí nós mergulhamos num trabalho de pesquisa de sucata, junto com os sons corporais e efeitos 

vocais. Aí quando veio o Barba, ele trouxe um tipo de organização, de objetividade, fora o 

trabalho de apreciação de levadas, coisa de rítmica e a criação de novos jogos que são obras 

de arte de movimento em som, performances vivas como o carrossel, como o relógio. Inclusive, 

as pessoas que estudaram comigo, participam hoje dos Barbatuques. Então foi uma troca bem 

consistente, até hoje, partindo da Universidade Livre de Música, que não era exatamente assim 

como hoje, uma escola voltada à músicos para orquestra sinfônica, não tinha esse viés. Era 
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exploração de música popular, instrumento e ideias musicais das mais diversas. Tinha uma 

abertura para essa mente de pesquisas, que era a mente que eu gostava, que era a minha praia. 

R.F.: Você também pesquisou a questão vocal em relação à produção de harmônicos. Como foi 

essa pesquisa? Você começou a buscar essa questão mais étnica na voz ou não? 

S.M:  A música étnica trouxe todo o campo da estranheza. Quando você escuta uma música 

étnica é estranho, tanto a escala, quanto os timbres. Então, para quem está dentro deste 

ouvido da pesquisa, a música étnica é uma fonte muito rica para você experimentar elementos 

novos, para onde que leva esse timbre e, naturalmente, como o campo era de laboratório, 

esses sons estranhos, de buscar o estranho, de incorporar o estranho, a música étnica, 

naturalmente, virou nossa parceira. Não só a pesquisa entre os alunos, internamente na sala 

de aula, mas as influências, os estímulos do mundo que a gente tinha acesso em gravações. Foi 

um ano onde tinha o Stomp, surgiu o Stomp, Bobby McFerrin, Hermeto Pascoal também, Naná 

Vasconcelos, com sua pesquisa também, o próprio Tom Zé, foi muito forte esse incentivo, esse 

estímulo à pesquisa que eu já vinha trazendo. 

R.F.: Você tem outra formação, além da formação musical, alguma atividade diferente além da 

atividade musical? 

S.M.: Meu pai, por exemplo, era artista plástico, pintura, desenho, escultor, não era 

especificamente de uma arte só, eram todas as artes, praticamente. Então, eu tenho também 

essa herança. Então, eu trabalhei alguns anos como desenhista, profissionalmente também, fiz 

cursos, até no exterior, como desenhista, lá no Arizona, na Universidade do Arizona, eu fiz um 

curso de artes plásticas, era o que mais ou menos me sustentava. Trabalhei com publicidade, 

trabalhei com um tipo de artesanato de tapeçarias onde eu fazia a parte de desenhos, eu era 

o criador dessas tapeçarias. 

R.F.: Hoje em dia você nem mexe mais com isso? 

S.M:  Não mexo mais 

R.F.: Só trabalha com a música? 

S.M:  Só com a música, é. 

R.F.: E você acha que o que você faz hoje é condizente com toda essa experiência que você tem 

com a música? É dentro disso que você trabalha. É essa linha que você segue? 

S.M.: É, a minha cabeça, atualmente, que busca sair fora desse campo da pressão urbana, dessa 

pressão social, desse mundo contemporâneo, a arte, a música e a criatividade estão num 

espaço psicológico fora dessa pressão social dos valores contemporâneos, num espaço quase 

de meditação, onde você precisa exercitar a quietude, a não pressa dessa mente apressada, 

habitual, que todo mundo convive.  

Então, a arte hoje em dia está ligada à meditação, a um espaço de busca de silêncios internos, 

sensibilidade mais refinada. Então, paralelamente ao estudo de arte, eu estudo neurologia, um 
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pouco, que acho que está muito ligada a essa coisa de um hemisfério cerebral ser mais racional 

e o outro ser mais do sentir, mais poético, mais criativo. Isso não é uma invenção da mente 

humana, isso é uma constatação científica em pessoas que tiveram que fazer essa intervenção 

cirúrgica. É interessante contar a história. Tive um contato pela televisão, na TV Cultura, de uma 

experiência de um paciente que cujas mentes tinham sido separadas por motivo de muitos 

ataques epiléticos. A única saída que eles encontraram na Califórnia, Roger Sparow, o nome, 

foi cortar o corpo caloso que faz a ligação entre os hemisférios, essa comunicação 

eletroquímica da mente. Nesse corte, houve uma surpresa incrível, perceberam que uma 

mente tinha uma personalidade diferente da outra, como se fossem Caim e Abel. Fiquei 

surpreso quando vi a reportagem, sendo que um dos hemisférios era mais do sentir, onde eles 

fizeram uma experiência: adormeceram o hemisfério direito do cérebro e colocaram um sapato 

na frente do paciente e perguntaram: o que é isto? Sem titubear, o paciente disse que era um 

sapato, era o óbvio. Aí eles adormeceram o hemisfério esquerdo e despertaram o direito e 

fizeram a mesma pergunta, como se fosse para outra pessoa. Demorou um pouco, ele estendeu 

o braço e tocou no sapato e ficou mexendo, sentindo, manuseando e respondeu: couro. Aquilo 

me trouxe uma estranheza, que estranho tudo isso que está sendo revelado dentro de um só 

ser humano, que entidades são essas que sentem, que vai atrás da experiência, da sensação do 

agora, por que ele não disse logo sapato, que nem o outro? Eu fui querer saber o que é aquilo.  

Fui carregando essa perplexidade e fico querendo fazer essa transição dos hemisférios com a 

música. Sei que já teve gente que trabalhou com desenho, com essa transição dos hemisférios 

cerebrais da criatividade, como a Beth Edwards, que fez um livro famoso, Desenhando com o 

lado direito do cérebro, baseado nesse mesmo cientista que fez essa experiência. Então, eu 

tenho essa tendência de fazer essa transição para o lado poético também com os timbres, com 

esse universo de timbres que equivalha a uma das características de percepção desse 

hemisfério direito e a música, a poesia. Então, paralelamente à música, eu vou estudando essas 

referências que são próximas e que tem um bom diálogo com uma proposta pedagógica de 

música, de arte, porque a arte não é só entender a arte, não é só ter conhecimentos de arte. A 

arte é para você sentir e se transportar para estados psicológicos novos, ou da infância, algo 

ligado à percepção pura, à percepção de presença que não esteja subjugada a nenhuma regra 

racional ou julgamentos, talvez até ligada ao brincar, ao prazer de brincar, prazer de sentir-se 

livre, afetivamente livre, algo que fazia parte da infância, da apreciação da infância. 

R.F.: Dentro desse contexto, o que você acha prioritário para que as pessoas atuem como 

músicos ou como professores de música? 

S.M.:  Eu acho que é interessante dar essas ferramentas da linguagem musical codificada, do 

pentagrama, que é um código. Ter as técnicas de compartilhamento, de acesso a outras 

inspirações, à obras de arte, mas não esquecer desse outro espaço, deste outro lugar que é da 

criatividade, desse estado psicológico que é ter uma presença especial, um campo de libertação 

afetiva, de relação com o próximo que a arte proporciona. Esse campo misterioso, utópico e 

que alimenta muito a relação humana. Ter esses dois lados caminhando juntos, ou talvez até 

esse lado mais convencional da música, como técnica, como partitura, ser intérprete de outros 
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compositores consagrados para que o indivíduo possa se conectar com as suas fontes criativas, 

com as suas subjetividades, com esse campo afetivo de libertação como um ser humano. Acho 

que é essa a função maior da arte. Uma das grandes funções. 

R.F.: Acredito que você tenha respondido, de uma certa maneira, a próxima pergunta. Mas eu 

vou fazer, pois acho que você acrescentará coisas, o que acho legal. Quais são as capacidades 

e habilidades cognitivas musicais e humanas que você acha que são essenciais para o exercício 

da docência musical? 

S.M.:  Eu posso dizer dos meus impulsos. Eu tento instalar o valor dessa fonte poética individual, 

das pessoas que estão dentro da sala de aula. Eu não penso só em trazer a cultura consagrada, 

autores que se consagraram por um motivo ou outro. Eu tento trazer essa música consagrada 

como estímulo para o indivíduo. Eu vejo assim, o que para mim é óbvio, que o ser humano é 

provido desse acesso a essa fonte poética, por mais estranha que seja, por mais travada que 

esteja, o que é muito natural nesse mundo contemporâneo. Esse mundo poético afetivo está 

travado, estrangulado. Então eu procuro criar situações para destravar essas fontes poéticas 

no brincar, nos jogos. De repente, a pessoa se sentir confiante, se enxergar como fonte criativa 

também, com uma expressão poética também e conseguir harmonizar no coletivo esses 

indivíduos poéticos. Fazer com que essa estranheza da individualidade poética consiga 

compartilhar e harmonizar com o coletivo e se enxergar com essa riqueza interna poética, não 

só como um intérprete, mas como um compositor também, um ser criativo. 

 Acho que ter essa visão dessas individualidades, de como criar e estruturar aulas com essa 

visão de que dentro da classe existem talentos, uns mais evidentes, outros menos. E em termos 

de vida humana e de artes, acho importante que esses talentos encontrem espaço e incentivo 

para se manifestarem como prioridade. 

R.F.: Você acha que as disciplinas ofertadas nos cursos de música são capazes de subsidiar o 

seu exercício profissional? Elas vão ao encontro ao que você pensa? 

S.M.:  Bom, eu não tenho acesso a essas matérias, pois não sou um professor acadêmico e nem 

sei bem. O pouco que eu tive na Fundação das Artes, que eu tive um estudo nesse local, estudei 

lá um pouco de teoria, um pouco de canto lírico, de rítmica, coisa assim. As matérias normais. 

Esse espaço, em especial, tinha uma abertura para esse campo de incentivar a musicalidade 

pessoal, acredito que esse é um aspecto importante de uma instituição de arte: incentivar a 

composição, incentivar essa inquietude musical poética das pessoas que estão aí.  

R.F.: Mas, em geral, você acha que as academias não proporcionam isso? Você acha que elas 

são mais fechadas? 

S.M.:  Acho que antigamente sim, eram bem fechadas, a formação era para o músico absorver 

toda técnica, o adestramento perfeito da leitura musical, esse era o ponto fundamental para 

você conseguir entrar numa orquestra e ser mais tecnicamente perfeito na leitura, na 

interpretação, como um horizonte excelente para quem deseja ser um músico profissional. Mas 

hoje em dia não. Hoje, eu tenho a impressão que tem as aberturas para essa criatividade, para 
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os talentos individuais e também para essa escolha de ser um bom intérprete, que é uma opção 

do músico. Alcançar esse nível de excelência técnica de interpretação, de uma orquestra 

sinfônica, por exemplo, que é uma coisa extraordinária, realmente. O que acontece ali é 

extraordinário. 

R.F.: Como você vê a formação musical nos cursos profissionalizantes? Nas escolas de música, 

Fundação das Artes, ah...Fundação das Artes você citou, né? E academia da Osesp, você diz que 

é necessária. Mas, você acha que ainda falta coisa para que esses cursos sejam completos? 

S.M.:  A academia da Osesp era a antiga ULM, ou não? Não tem nada a ver, já é para a Sinfônica, 

né? Eu acho que deve cumprir seus objetivos, eu não tenho acesso ao sistema, mas a disciplina 

e um rigor sempre fez parte dessa escola, desde a Europa, tudo. Se alcançar a excelência 

técnica. 

R.F.: Mas você prima pelo outro lado, não tanto a excelência técnica, mais a criativa? 

S.M:  Eu primo pelos dois lados. Eu adoro a técnica, essa depuração, essa excelência, essa 

apreciação que a própria arte, apreciação artística, motiva as pessoas quererem sempre a 

perfeição, a qualidade. Mas uma coisa é você trabalhar para ter acesso, executar, para ser um 

bom executante de autores diferentes, de técnicas diferentes, de estéticas diferentes, de 

compositores diferentes. Isso é uma outra cabeça. Pode, é claro, vai ajudar quando você buscar 

sua fonte criativa, for construir o seu lado poético criativo. Mas eu acho que o foco para o 

indivíduo para essas fontes, potenciais que tem todos os músicos, é para isso que eu tenho 

mais tendência, meu interesse vai mais para esse lado, pela própria natureza da fonte que a 

vida me proporcionou. 

R.F.: Stenio, o seu público é variado, você dá aulas para adulto, adolescente, crianças, como é 

que é o público das suas aulas? 

S.M.:  Eu gosto de dar aulas para adultos, para jovens e adultos que estão se distanciando da 

infância. A minha ideia é que a infância não se desligue, essa fonte da infância, da percepção 

da infância, desse delírio que a infância tem de apreciação de cores, coisas, de sensações do 

aqui agora, da despreocupação, do brincar, eu tento trazer para as pessoas não ficarem tão 

adultas, nem tão profissionais. É meio contraditório, é meio contra a maré, vamos dizer assim, 

que as pessoas mantenham o lado amador vivo, como prioridade. As mesmas paixões e esse 

elo sempre vivo com a infância. Acho que arte é fundamental manter essas percepções, não 

ter pressa de se tornar profissional, muito técnico, muito racional, que a mente racional não 

seja tão dominante a ponto de estrangular ou desvalorizar essa fonte de percepção 

extraordinária que tem na infância, que tem o músico amador, esse entusiasmo, essa chama 

de sonhos que tem essa fase. 

Eu já encontrei com músicos profissionais de orquestra, num intervalo de orquestra sinfônica, 

músicos que tinham acabado de tocar e estavam conversando sobre direitos trabalhistas, e eles 

ainda iam voltar para tocar, e eu estranhei muito o tipo de conversa que eles estavam tendo, 

num âmbito burocrático, profissional, um pouco distante da experiência artística. 
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R.F.: Você acha que existe uma dificuldade nessa coisa de você entrar no artístico, fazer seu 

papel de artista, de repente, sair deste papel e ter que entrar de novo, ficar nessa ambiguidade 

o tempo inteiro, você acha que isso atrapalha o desempenho do músico? 

S.M.: Acho que estrangula o músico. Acho que o músico profissional, se ele não tiver um campo 

de apreciação sensível e tocar com um bando de gente conversando, é uma tortura, você tocar 

olhando para o relógio, tocando um repertório só para agradar, para entretenimento, eu acho 

torturante, um mau uso da arte presencial de um ser humano que está ali tentando trazer a 

arte, sei lá, então põe um som mecânico, eletrônico, se é para fundo musical. Então, a vida 

profissional do músico tem essas duas dimensões, que eu acho que essa parte de sensibilidade 

tem que estar preservada, para não acontecer do “eu só toco quando tem dinheiro”, esse 

produto de mercado, preocupado em fazer um produto para o mercado. Para mim, é 

complicado isso, porque eu gosto de atender essa inquietude pessoal, interna, poética. Quero 

me libertar pessoalmente. A arte, para mim, tem outras funções. 

R.F.: Ela não é a música pela música, é a música funcional dentro do mundo, sendo utilizada de 

várias maneiras e com vários propósitos.  

S.M:  É 

R.F.: Eu vejo que você busca novas sonoridades e vejo que você tenta transmitir isso para os 

seus alunos e, por conta disso, você já pegou várias vertentes diferentes, você não pega 

somente músicos em suas aulas, mas você prima para trazer as pessoas para música. Você já 

deu aula não só aqui no Brasil, você já deu aula fora também. Quais foram os lugares mais 

inusitados que você achou que acrescentou nas suas aulas? 

S.M.: Um aspecto assim, que me vem agora foi na Alemanha, em Berlim, tipo um festival 

também. Teve um momento que eu entrei no campo da música espontânea cantada e eu tinha 

uma expectativa do canto, que na Alemanha, ou Europa, o canto ia dar um salto incrível, porque 

eles têm uma cultura muito desenvolvida em coral, em canto, refinamento de estudo desde 

criança com a voz. Para minha surpresa, quando eu propus o canto, o canto ficou num volume 

muito baixo, diferente daqui do Brasil. Ficou muito baixinho, o canto. Aí, o que eu pude deduzir, 

talvez seja precipitado essa dedução, é que existe um rigor, um julgamento, um 

autojulgamento muito forte da tradição musical que a voz ficou muito baixa, que não existe 

esse brincar com a voz. A voz é uma coisa muito séria. O peso da música clássica, o peso da 

profundidade que eles foram em busca dos limites da racionalidade da música também. Foi 

uma surpresa interessante, que acredito que num país musical, como um país do continente 

africano, ou mesmo do italiano, né, que é o lado emocional, o lado livre, né? O canto faz parte 

da alegria, de uma celebração sem tanto julgamento, sem tanto rigor. Essa foi uma experiência 

que me surpreendeu. E a capacidade incrível que eles têm, os alemães, de organização desses 

jogos. Eu propunha jogos, o refinamento é impressionante também, que esse rigor ele resulta 

num refinamento, uma exigência de sair algo super refinado já. Isso no campo do brincar, de 

se soltar, nesse aspecto, o brasileiro tem mais facilidade, porque a tradição é mais livre, não 

tem esse rigor. Os europeus têm mais refinamento, mas o brincar com coisas estranhas, o se 
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expor, vamos dizer, aos sons estranhos, não convencionais, o brasileiro é mais solto, mais livre 

nesse aspecto. 

R.F.: Você chegou a pegar uma outra cultura que também fosse solta? 

S.M.: Acho que no festival de percussão corporal, na Turquia, em Istambul, o próprio festival 

que juntou músicos de vários países, e essa própria junção, essa miscigenação, cria brincadeiras 

de coisas gozadas, coisas estranhas, e a arte agregando essas diferenças todas, as pessoas se 

sentem livres. Esses festivais são sempre mais abertos à pesquisa, as pessoas se expõem, ficam 

engraçadas, quebram essas posturas de regras mais convencionais. 

R.F.: Você sente falta dessa liberdade, de cursos, desse tipo de curso na academia? No que você 

acha que esse estilo de curso, por meio de jogos, brincadeiras, uma coisa mais contemporânea, 

poderia ajudar o músico acadêmico? 

S.M.: Não vejo tanto essa valorização do brincar. Parece que não tem espaço ou um contexto 

que valorize o brincar com esses sons ou traga esse espaço, isso acontece fora da sala de aula. 

O improviso tem esse aspecto de você sair fora (sic), entrar no campo da improvisação, traz o 

campo da pesquisa também, do risco, da experimentação, do certo/errado. Mas eu não tenho 

essa visão, eu não conheço esses lugares dentro da academia. Eu conheço os festivais de 

música, onde eles sempre buscam esses espaços e associam com os Barbatuques também. 

Barbatuques é muito associado a esse espaço da brincadeira, às vezes ao espaço da infância 

tem uma conexão direta com o brincar, de imitar som de cachorro, de imitar som de galinha, o 

Barbatuques tem esses sons estranhos, onomatopeicos. O Barbatuques anuncia esse espaço 

como um espaço que ajuda a criatividade, aberto à dança, à essa relação mais informal e ao 

mesmo tempo também trazendo um certo rigor na construção rítmica, de qualidade de 

timbres. De estruturas de polirritmias, de arranjos vocais, então é um exemplo dessa 

combinação. 

R.F.: E a Orquestra do corpo? Esse agora é o novo projeto. Como é esse trato com a Orquestra 

corporal? As pessoas que chegam lá, nem todas são músicos, acho que assim como nos 

Barbatuques, mas acho que lá eles já tinham uma experiência musical anterior. Mas dentro da 

Orquestra corporal existem professores de história, de física, matemática, tem pessoas que até 

conhecerem essa questão dos jogos, das brincadeiras nas suas aulas, não conheciam a música 

de uma forma estruturada, eram simplesmente apreciadores.  

S.M.:  Tem uma diversidade ali. Tem músicos que já tem quase um início de carreira, já trilhando 

seu CD, sua fonte criativa, sua composição como poeta, letrista, tem muitos que já estão 

trocando no mercado cultural artístico. Acho que tem uma diversidade, exatamente. Tem 

pessoas que tem de ritmo, como percussionista de um nível muito alto, ali que eu vejo. Eu vejo 

todos com muita competência ali, não sei se eu que estou numa fase de contemplar esse 

pessoal, não estou tão atuante como musicista, então eu vejo quase todos com muita 

competência. E é uma seleção que o Barba fez, também, para conseguir serem intérpretes de 

composições sofisticadas, porque, o Barba, ele é um compositor de excelência nesse aspecto 
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de sofisticação desses sons do corpo. E essa abertura para o laboratório, que é mais a minha 

área, dessa provocação de pesquisa com o estranho, para também ter uma renovação, de sair 

um pouco desse espaço que o Barbatuques conquistou, que foi muito forte, 

internacionalmente todo mundo associa com Barbatuques, qualquer grupo que bata no corpo, 

então não é fácil, ainda mais com o Barba, que é compositor dos Barbatuques. Então, como 

fazer essa orquestra ter um perfil próprio, eu acho que é um grande desafio, para o próprio 

Barba se renovar, também como compositor e como educador. Ele está inventando novos 

jogos. 

R.F.: Mas você também está muito dentro do processo, já ouvi falar até dos próprios membros 

do Barbatuques que a qualidade sonora veio quando você inseriu as suas pesquisas. Se você 

pudesse definir o seu trabalho como educador, como você definiria? 

S.M.: Eu acho que mais como provocador de pesquisa de além dessa fonte sonora, dessa 

atitude de apreciação, de valorização de timbres estranhos, fazer com que o estranho se torne 

familiar, incorporem o estranho. O estranho não só de fora, mas o estranho de si mesmo, acho 

que é uma dimensão muito rica, que a gente até esquece que tem, um fluxo sempre novo de 

si mesmo. Eu vejo mais ou menos nesse aspecto, um provocador, essa provocação que faço 

comigo mesmo, eu tento compartilhar esse impulso de provocação com o coletivo. 

R.F.: Você tem publicações voltadas para música, para educação musical? 

S.M.: O que eu tenho são pessoas que fizeram trabalhos para universidades, TCCs, mestrado, 

pesquisas, algumas entrevistas. Publicado, praticamente nada. Tem um livro de Educação 

infantil onde ela publicou uma entrevista: A Expressão Musical na Educação Infantil da Patrícia 

Kebach (um capítulo sobre musicalidade instintiva). Tem alguns TCCs de aluno em Portugal, 

pela Universidade de Aveiro (Amanda Acauã Goes), O João Simão pela Unicamp, o Thiago Di 

Luca, pela Fevale, do Rio Grande do Sul, discos que gravei, participações em discos de amigos, 

coisas assim. 

R.F.: Qual o valor que você atribui a pesquisa no cenário musical em geral? 

S.M.: A pesquisa é sempre em busca do novo, da renovação. Para ampliar sua apreciação.  Eu 

não sei responder essa pergunta, por eu estar tão mergulhado nesse campo da pesquisa, para 

mim, é um valor imenso de transformação, não ficar estático, estar sempre em transformação. 

Metamorfose ambulante, a gente está vivendo sempre coisas novas, um mundo novo, desafios 

novos, então a arte precisa acompanhar esse mundo novo, digerir esse mundo que está 

chegando, tem que digerir sons novos, gritos novos, manter as afetividades, os sentimentos, 

num grau de elevação. Acho que a pesquisa vai ao encontro com essa transformação que a vida 

nos provoca a todo instante. É mais num aspecto filosófico. 
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ENTREVISTA 2 - STENIO MENDES NOGUEIRA 

22 de setembro de 2017 (Sexta feira) 

Entrevista por Roberta Forte 

 

R.F.: Quando e onde você começou a realmente desenvolver os trabalhos com o Barba? 

S.M.: No próprio Sesc Consolação, quando eu estava dando um curso para ele e para a Lu Horta, 

quando a gente sentiu que um trabalho contemplava o outro, aí eu já fui direcionando o meu 

trabalho, combinando com ele. Porque a própria proposta do Sesc Pompeia era criar um 

samba, fazer um samba, batida de samba no corpo e o Barba já tinha aquilo maduro, então a 

gente criou essa pequena orquestra de samba para acompanhar Carlinhos Vergueiro, que ia 

participar, e no final do curso ia ter essa festa no palco. O Carlinhos Vergueiro e, de repente, 

chamava o meu curso e o pessoal ia fazer samba. Então o Barba já estava integrado nessa 

história. Eu peguei o Barba para concretizar essa história. 

 Aí, praticamente a gente já foi lá para a AUÊ, eles já tinham iniciado um curso de rítmica 

corporal, que já estava rolando e nesse encontro à noite, com meu trabalho, estavam lá muitas 

pessoas já, amigos que eu acho que ele convidou, todos os amigos músicos para fazer aquela 

oficina, esse encontro. 

R.F.: Isso quando? Em 96? 

S.M.: Eu acho que foi por aí, porque em 95 foi o curso com o Barba, eu não sei se foi no fim do 

ano... Foi no final, talvez do ano de 95 para 96.  E até foi interessante, porque eu tive contato 

com muitos artistas bons, músicos bons, tinha o Buja, o Mitsu. Então eu fiquei surpreso com a 

qualidade do pessoal e interesse. O Hosoi. Fiz contato com esse pessoal que começou o 

Barbatuques, um ambiente muito criativo e a gente começou a fazer várias noitadas assim, 

uma vez por semana, essa pequena participação do meu trabalho com o trabalho dele. Aí a 

troca já estava fértil com o trabalho dele junto com o meu. 

R.F.: Quais foram os pontos de transformação do trabalho de vocês, o que surgiu de vocês dois? 

Qual foi a intersecção maior que transformou o trabalho dos dois? 

S.M.: Bom, para mim a parte rítmica corporal era muito frágil, eu não tinha essa associação e 

nem tinha desenvolvido, então, já fui integrando o usar o corpo como uma bateria, que eu 

trabalhava mais com microfones, então meu trabalho era mais com percussão vocal. Tinha 

pouca coisa de corpo. Com o Barba, um microfone já não bastava, tinha que ser o corpo todo 

funcionando. E o Barba, eu senti que ele assimilou rapidamente essa pesquisa de abrir o leque 

para todos os ruídos do corpo, de sentir a musicalidade dos sons da boca, das escalas possíveis, 

essa parte melódica. Acho que a parte melódica que a gente trocou muito. 

R.F: Você acha que você contribuiu mais com a parte melódica? 
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S.M.: De timbres e com a parte melódica, que o Barba tem uma capacidade incrível, mas como 

ele estava mais no aspecto de transformar o corpo numa bateria ou transformar a bateria no 

corpo, com a nossa caminhada, abriram-se esses dois leques, com a percussão e a parte vocal. 

Ampliou demais.  

A parte do canto ainda estava travado, estava mais a parte de timbres, de efeitos. Aí, com a 

presença na AUÊ, que estava a Lu Horta, a Helô, todas cantoras. Poxa por que não? Vamos 

juntar tudo. E foi acontecendo isso, fomos juntando, juntando, juntando e fomos absorvendo, 

fomos no workshop do Naná juntos, Naná Vasconcelos, captar aquela força de ritmos 

brasileiros, aquela energia. Fomos eu e o Barba. Depois fizemos o workshop do Stomp, quando 

eles vieram aqui. Era um cachê bastante alto para a gente, mas decidimos investir pois a gente 

precisava pegar essa perspectiva. 

R.F.: O que vocês pegaram mais com o Stomp? 

S.M.: Stomp foi mais a perna, como solo de perna. A gente tinha um pouco da catira, do coco. 

Mas, a valorização da perna, o Stomp tinha mais desenvolvido, porque eles têm uma base de 

tap dance, lá tem muita gente que trabalha com sapateado, de uma forma mais contundente, 

de bota. Então trouxemos essa apreciação, trouxemos até um tipo coreográfico de fazer ritmos, 

que o Barba tem muita capacidade, e o Giba também foi, como baterista. Acho até que o Giba 

participou do Stomp por um tempo, depois. 

R.F.: O Giba? Não foi o Pedro Consorte? 

S.M.: O Pedro também depois, mas o Giba participou de alguns eventos nos EUA. Essa coisa de 

perna, o Giba tem muito forte também. É ele que vai para frente nessa capacidade rítmica de 

palma e perna. 

Então fechamos um ciclo muito interessante de utilizar todo o corpo: voz, canto, essa fase toda 

com a Lu Horta, também, e ficamos com um material muito amplo para compor. E o Barba tem 

esse talento para compor, que é muito raro, um bom compositor desses sons. Tanto que ele 

saiu na frente e, no mundo todo, ele é considerado um dos melhores nesse âmbito da 

composição para as sonoridades corporais percussivas.  

R.F:  E o seu trabalho antes do Barba? Como você vê o seu trabalho antes do Barba? 

S.M.: O que me pegou mais profundamente, em algum momento, foi a guitarra com o rock. Foi 

aí que eu praticamente incorporei um instrumento musical.  

R.F.: Então seu primeiro instrumento foi a guitarra. Do Barba também! 

S.M: Também, né? Eu vi uma foto ele com o pai com o violão e ele e com a guitarra. 

Mas eu nasci nesse ambiente de pesquisa musical, de sonoridades, então, a minha natureza 

musical já traz essa coisa, de ter em casa a minha mãe cantando com uma voz lírica e meu pai 

um pesquisador. E quando veio esses timbres elétricos, que não existia esses timbres de 

guitarra, quando chegou essa dimensão de timbres elétricos, essa amplificação, esses sons 
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altos, essa alteração toda de comportamentos, geração e tudo, o que me chamou atenção, eu 

lembro, foi um timbre de uma guitarra, distorção. O som da música de Rolling Stones, 

Satisfaction, você lembra dessa música? 

Tinha um vizinho que conseguiu trazer um conjunto que tinha essa música (canta imitando o 

riff38 da guitarra) 

Aquele timbre me mexeu tanto que eu pensei: “quero ir por aí, é por aí que eu preciso ir”. 

Fiquei apaixonado por um timbre. Coisa maravilhosa para minha necessidade de expressão. E 

aí eu fui entrando em vários conjuntos de rock, sendo que em um deles eu consegui comprar 

um “distorcedor” e, nesse dia que eu comprei um “distorcedor”, eu fiquei tão entusiasmado, 

ficamos todos entusiasmados, que começamos a tocar alto, altíssimo, aí veio a polícia e fomos 

todos para a delegacia, que a vizinhança toda não aguentava, aquela loucura. Nós entramos 

num transe total com o “distorcedor” que a gente comprou. (risos, muitos) 

 O delegado achou até engraçado, porque ele gostava de Roberto Carlos e ele perguntou 

se a gente tocava Roberto Carlos. A gente falou que tocava. Então ele percebeu que éramos 

todos garotos, que não tinha nada de mal, falou para gente não tocar alto, só porque a 

vizinhança não estava aguentando, que era para tocar baixinho. Aí conseguimos um quartinho 

com acústica para gente continuar a história. 

Mas o timbre é importante, atua como um alterador de consciência. Um estado de presença, 

de prazer, de êxtase. Foi a partir do som da distorção. 

O timbre para mim, foi sempre, mesmo o timbre de máquinas, às vezes eu fazia o timbre de 

uma geladeira que estava com o som, eu tentava fundir o timbre da minha voz com o timbre 

da geladeira, ficava um som, parecia que ia acontecer alguma coisa com a geladeira, começava 

a aumentar o volume de repente e eu pensava: “ih, vai quebrar a geladeira!”, mas não era, é 

que eu gostava de fundir os timbres e sons. 

R.F.: Isso é uma coisa que você traz muito para a aula, você leva um pedaço de ferro, toca, 

manda a gente imitar, então isso é uma coisa que veio de você? Essa pesquisa é sua? 

S. M.: Acho que do meu pai também, uma herança de apreciação, de prazer que eu absorvi, 

também. 

R.F.: Essa coisa de você não imitar, mas tentar reproduzir a sonoridade. Aí você teve aulas com 

o Theophil Maier e você comentou, na última entrevista que a gente fez, que ele tem toda uma 

didática de pesquisa vocal, de timbres, como isso se fundiu no seu trabalho, na sua pesquisa? 

                                                             

38 Riff é uma gíria utilizada pelos guitarristas para descrever um pequeno trecho executado nesse instrumento 

e que geralmente é repetido mais de uma vez na música. Muito usado no jazz e na música popular, o riff traz 

identidade à música, é uma parte melódica ou harmônica que se repete em alguns pedaços da música. 
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S.M.:  Primeiro, foi a possibilidade de você compartilhar uma pesquisa. O Theophil tinha uma 

didática, alguns jogos, alguns procedimentos que eu pudesse compartilhar em grupo essa 

pesquisa, não ficasse tão solitária, eu com a minha craviola, sozinho, no quarto.  

Então eu senti que ali eu tinha um instrumental para dar início e daí convidar pessoas, e vamos 

fazer isso, isso e isso.  Jogos, vamos dizer assim. O Theophil trouxe esse aspecto e a identidade 

também da pesquisa, ele falava assim: “diga o seu nome, mas explorando todos os sons das 

consoantes, das vogais, de uma forma criativa e poética, faz um improviso sonoro com seu 

nome”, coisas assim, e cada letra tinha que ter uma busca, tinha que transpor isso de uma 

forma poética. A pesquisa estava bem presente no trabalho dele e ele era intérprete de John 

Cage, que é um dos provocadores mais incríveis que a gente tem até hoje, em termos de 

relação artística, poética com os sons, de capacidade de gestão de ruídos mais estranhos e do 

silêncio também. John Cage tem uma peça que é do silêncio, 4'33", que normalmente a gente 

tem um mal-estar incrível com o silêncio. Até hoje eu me deparo com esse mal-estar e lembro 

dele. Mesmo com os alunos, a gente pede para valorizar o silêncio, ninguém consegue ficar 

muito tempo em silêncio, porque começa a passar mal. Não foi nem os 4 minutos propostos 

por John Cage, então ele traz provocações profundas para o músico. Então o Theophil Maier 

trazia, também essa convivência com esses desafios de sons, pesquisa, trabalhar em grupo. Ele 

era ator, também, ator de cinema, era performer, gostava de extrapolar, de criar climas muito 

estranhos, de rupturas, ele é uma figura que trazia trabalhos de dadaísmo, uma coisa que eu 

nunca tinha acesso, outros tipos de poesia, também, agora não me lembro o nome das pessoas. 

Enfim, ele trazia pessoas que estavam extrapolando os conceitos de beleza, de certo e errado, 

e criava esse desafio de você ressignificar esses sons de uma forma poética e tornar digerível, 

musicalmente, a apreciação desses sons, num outro patamar de escuta, de apreciação, 

ressignificação. 

R.F.: Quantos cursos você fez com ele?  

S.M.:  Eu aproveitei a estada dele no festival do Rio Grande do Sul. 

R.F.: Aquele que você tocou com o Djalma Correia? 

S.M.: É, também. Nós fizemos uma apresentação que eu convidei o Theophil para fazer uma 

apresentação na Esplanada, um espaço que tinha lá. O Theophil foi fazer essa performance com 

a gente de música espontânea, no improviso, aqueles efeitos todos. E, quando ele veio para 

São Paulo, eu participei de alguns workshops na USP, um show também na USP, participei 

também.  

R.F.: Você chegou a fazer shows com o Theophil, então? 

S.M: Cheguei! Chegamos a fazer um programa de televisão, no Canal 2, um programa ótimo de 

pesquisa também, que coincidiu. O Canal 2 tinha recebido uma tecnologia nova de câmeras, 

de efeitos, e eles utilizaram todos esses efeitos com os nossos sons de pesquisa. Então ficou 

um programa muito interessante.  
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R. F.: Qual programa foi, você lembra? 

S.M.: Foi com a Tetê Espíndola também. Que ela tem uma pesquisa, antes de fazer sucesso na 

Globo, ela tinha um trabalho de sonoridades dos pássaros, ela tem um timbre muito incrível. 

R. F.: Que época foi isso, você lembra? 

S.M.: Foi em 84, por aí. Meu trabalho com o Djalma foi em 82. Em 83 que a gente passou por 

Porto Alegre. 85 ele veio para São Paulo de novo e aproveitamos e fizemos programas de TV. 

Então, foi essa troca assim meio de identificação com a pesquisa e essa abertura de trabalhar, 

quase uma abertura pedagógica que ele me trouxe, compartilhamento. 

R.F.: Dessa convivência, mesmo que esporádica com o Theophil, o que você acha que você 

incorporou ao seu trabalho e que ficou muito latente, que você trouxe, se apropriou e 

transformou? 

S.M.: Tem os pilares, que na aula dele, às vezes falava em alemão e tinha um tradutor do 

Instituto Goethe, e ele falou a frase que eu até hoje utilizo que é “ouvir o outro, sentir o outro, 

manter o outro”, uma frase que ficou sem eu não saber exatamente do que ele estava falando, 

mas eu escrevi num caderno.  

São três atitudes diferentes, apesar de parecer a mesma coisa, são três dimensões bem 

diferentes. 

R.F.: Você tem algum conhecimento dos educadores ativos? Sabe quem são e o que fizeram? 

Dalcroze, Willems, Orff, esses, segundo a Marisa Fonterrada, são educadores da primeira 

geração, que privilegiavam o método, já os da segunda geração, como Shafer e John Paynter, 

valorizavam a escuta e, apesar do Barba ser uma geração à sua frente, eu percebo que ele 

carrega as referências da primeira geração de educadores ativos, até mesmo por ter estudado 

na Unicamp. E você já teve uma outra experiência, uma vivência? 

S.M.: Acho que eu misturei um pouco isso. 

 R.F.:  Então, eu acredito que para entender as suas referências, eu precisava chegar nas 

referências do seu pai. 

S.M.: Eu acho correto isso, porque meu pai era um pesquisador que tinha aquela busca por 

timbres. Quando chegou aquela parte da eletrônica, ele se associou a um rapaz que trabalhava 

com eletrônica e começaram a construir sons e timbres, teclados. Uma pesquisa rica, de uma 

música atonal, música bem contemporânea, de entregas, de lugares totalmente estranhos, de 

estranhamentos. Vem daí a minha história. Por isso que essa apreciação fora da academia, no 

âmbito desses movimentos quase acadêmicos, vamos dizer assim, meu pai já estava dando 

saltos, com um experimentalismo de uma forma muito intensa. E tinha um lado de que ele 

começou como músico, com repertório clássico, depois foi absorvendo a parte folclórica, raiz 

folclórica, coisas do índio, da literatura ligada aos indigenistas, completamente fora do campo 

acadêmico. Porque o índio, naquela época, não era foco de estudo, era muito isolado. 
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R.F.: Seu pai já pesquisava essas sonoridades? 

S.M.: Meu pai já tinha essa apreciação, a partir do livro do Câmara Cascudo. Meu pai era 

apaixonado por essas lendas, ele tentava musicar, valorizava muito essa outra dimensão de 

estar no mundo junto com a natureza. Então eu sou uma consequência, nesse aspecto. Eu 

herdei. 

R.F.: Seu pai chegou a ter alguma formação formal de música, chegou a ir a um conservatório? 

Ter aula com algum professor? 

S.M.: Não, ele foi autodidata. 

R.F.: Que incrível isso! Acho maravilhoso você perceber que a coisa acontecia de um jeito na 

academia e que também fluía por fora. 

A Marisa fala sobre os educadores da segunda geração e, segundo ela, esses educadores, em 

sua maioria, eram compositores que queriam inserir suas composições nas salas de concerto. 

Mas as pessoas que frequentavam as salas de concertos, queriam ouvir músicas conhecidas, 

não entendiam, por exemplo, John Cage. Houve, então, uma necessidade de educar os ouvidos 

para outras sonoridades. No conceito dela, foi isso que deu o start para esses educadores, que 

procuravam buscar a questão da criatividade, da sonoridade, da apropriação sonora, para que 

pudessem se expressar musicalmente de uma forma livre e não presa a determinadas 

convenções. Percebo, em suas aulas, que você faz um retorno às convenções da música 

ocidental, por meio da linguagem de sinais com as mãos. Qual é essa necessidade?   

S.M.: Eu acho que ali é uma relação, é como se fosse o princípio para chegar numa orquestra 

que eu imagino, de cardume. Em algum momento vai ser dispensado totalmente o regente. Em 

algum momento vai virar um cardume, não tem líder, então, quem tiver um impulso e quiser 

fazer uma melodia, acho que vai fazer por sinais, dependendo da necessidade, que quando a 

gente está com muita gente, não dá para você, às vezes, passar o seu sinal sonoro e as pessoas 

ouvirem, então você tem que fazer, de alguma forma, alguns sinais visuais que não perturbe o 

outro. É um processo, não exatamente de seguir um rigor, mas é para dar um start. A intenção 

é que seja uma fase descartável, como uma provocação para os compositores que estão ali. A 

ideia é que todos componham. Então não tem sentido eu ficar fazendo sinais e fechar aí.  

 Mas, em algum momento dessa história toda é interessante: quatro regentes, por 

exemplo, cada um fazendo com seu grupo a duas vozes, o carrossel, por exemplo, dá para fazer 

oito vozes, simultâneas. Em algum momento, fica interessante, porque um vai fazer em função 

do outro, vai ajustando com outro também. Tem a amplificação desses quatro compositores, 

que algum momento está se formando ali. É tudo uma ferramenta, uma apropriação de uma 

ferramenta para dar um salto,  

R.F.: Mas e a partitura interna? Quando você coloca os símbolos, você não acha que as pessoas 

ficam dependentes desses símbolos para saber para onde vão e esquecem de olhar para sua 
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partitura interna, que é justamente aquele princípio que você trouxe do Theophil Maier, de 

“ouvir o outro, sentir o outro e manter o outro”? 

S.M.: A partir do momento em que você está nesse brinquedo, vamos dizer assim, você está 

ouvindo o outro que está do seu lado. Você não está alienado, você está em função do 

cardume. Então, você está ouvindo, sentindo e mantendo seus parceiros. Mas é um momento, 

é mais um brinquedo que, de repente, todo mundo adota. Como, de repente, tem um sinal de 

“vamos dançar, agora”, porque tem som suficiente para dançar. Não precisa todo mundo ficar 

chacoalhando, só. Vamos dançar, porque é necessário dançar.  

É uma visão quase utópica de você ter um instrumental para brincar muito com a criatividade, 

não é para endurecer, obedecer ao regente. Esse regente vai circulando. Não é um regente e 

utiliza se quiser. Se quiser, faz silêncio. É só mais um brinquedo. 

R.F.: Qual foi sua primeira experiência como regente de sala, sua primeira experiência 

pedagógica, didática? 

S.M.: Foi na USP, na semana de Biologia, com estudantes de biologia, logo depois que eu tive 

contato com o Theofil e Djalma Corrêa, eu ainda continuava com o Djalma e eu tive esse convite 

para trabalhar junto com craviola e esse pessoal da biologia. 

R.F.: E como se deu esse trabalho? 

S.M.: Era um lugar só de estudantes. O que eu achei muito incrível era os sons que eles faziam 

dos bichos. A apreciação que eles tinham de sons de bichos, isso prendeu muito, os timbres de 

vários animais. Eles tinham paixão por bicho, que musicalidade maravilhosa era essa 

afetividade pela natureza, quanta música que tem nesse estilo musical que eu trabalhava. 

Aqueles sons, aquela floresta, a gente apagava a luz e ficava aquela coisa, aquela cantoria de 

pássaro, inacreditável, que maravilha. Me entusiasmou muito aquele primeiro contato. 

R.F.: Como foi você entrar numa sala de não músicos pela primeira vez? O que você conduziu 

lá? Você tinha algo preparado ou não? Com foi essa condução? 

S.M: Esse seminário de biologia eu levei a craviola também e levei um princípio de um exercício, 

sequência minimal: um começa com um som, outro começa com outro, vai se encaixando, 

combinando, sem critério de rítmica de nota, de nada, só por prazer do som. Um brinquedo. A 

mais pura vontade de brincar com os sons. Mas eu não tinha essa experiência da comunhão, 

de paixão que eles tinham por esses sons. Era uma coisa comum entre eles a paixão pelos sons 

da natureza, pelos bichos e com a voz humana junto. Foram alguns encontros e foi aumentando 

tanto a vontade deles brincarem com isso que, no último dia, eles começaram gritando e 

fazendo tantos sons e, de repente, tinham uns troncos e esses troncos começaram a rolar para 

lá e para cá, eles subiram no tronco, eu perdi todo o controle do exercício. Eu, por exemplo, 

falava “para” e eles pegavam a palavra “para” e começavam a improvisar com ela (simula 

improvisos com a voz e a palavra), aí eu pensei, “pô, tô frito aqui”. Começou a entrar professor 

para ver o que estava acontecendo, porque estava uma gritaria incrível e eu pensei “nossa, o 
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pessoal entrou em transe, aqui, como vou terminar isso?”. Aí começou uma coisa de dança de 

contato, eles entraram num outro lugar, onde as palavras viravam sons, sem significado algum. 

Foi uma experiência tão doida de ver um pessoal totalmente descontrolado e se divertindo 

muito. Eu sentei, estava preocupado, porque não parava mais. Aí eu parei e fiquei duro, para 

dar uma referência de que dali em diante ia ficar muito doido. Parei e fiquei sério, então as 

pessoas foram me olhando e tinha aquele choque, acredito que viram e pensaram “acho que 

é para parar”, aí começou a para um, parar outro e depois vieram me falar que eu era um bruxo, 

colocando a responsabilidade daquele descontrole que estava havendo, daquela quebra toda, 

atribuindo a mim. Como se eles entrassem em um lugar, que eles mesmos não tinham que ter 

nenhuma responsabilidade sobre si, como se eu fosse o condutor daquilo. Mas, na verdade, eu 

só dei um estímulo e eu fiquei preocupado para ver o que é que acontecia. Essa coisa de entrar 

em transe com o som, com corpo, com dança, que o jovem tem mais facilidade de entrar. Muita 

energia. 

Descobri, então, que eu tinha que usar um método de avisar quando vai terminar, então 

estabeleci, quando eu fizer assim com os braços é porque vai terminar. Foi o que faltou para 

mim naquele exercício. 

R.F.: Então, você fez uma reflexão, como educador, naquele momento. Percebeu que precisava 

ter um começo, meio e fim, senão a coisa sai do controle.  

S.M.: Sim, porque entraram em alguma coisa mental, um transe. 

R.F.: É muito interessante esses momentos. Mas você acha que estabelecer esses parâmetros 

é bom ou ruim? Você acha que colocar as regras coloca as pessoas em estado de alerta e corre 

o risco de elas fazerem já esperando o fim? Você acha que isso pode cercear a pesquisa, essa 

experiência sonora? 

S.M: Não sei, não tive essa experiência. Esse grupo foi algo especial nesse aspecto, porque era 

uma classe que já tinha alguns anos juntos, então eles tinham essa energia. Alguns participavam 

até do Coral USP, era misturado, mas nunca mais aconteceu nesse nível, como dessa primeira 

vez, porque os exercícios passaram a ser mais sistematizados. Como começa, como termina. 

R.F.: Entendi, então vamos lembrar um pouco desses exercícios. Qual o primeiro que você acha 

que você bolou, que você lembra de ter bolado? 

S. M.: Sequência Minimal acho que foi o começo, onde cada um vai entrando e vai somando e 

repetindo a sequência até certo ponto. Tem horas que é bacana, que eles pegam o brinquedo 

e jogam tudo para o alto, eles não repetem mais, eles começam a inventar e é um prazer 

imenso você quebrar as regras. E é artístico quando você consegue quebrar as regras, você 

percebe que tem um negócio melhor, que tem um lugar melhor que é essa vontade de brincar 

com os sons, de se entregar para esses sons, então as regras ficam só como um patamar. 

Mesmo assim tinha um final que nunca aconteceu como aconteceu lá na USP. Mas entravam 

em estado de comunhão profunda, mesmo, do cardume, recebendo o “eu coletivo”, de entrega 

aos estímulos, de entrega aos sons. É um processo de libertação de si.  
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R.F.: E o segundo exercício que você inventou, você lembra qual foi? 

S.M.:  Foi o Contágio Livre, que não tinha uma sequência, era diferente o processo, porque na 

sequência minimal, o estímulo era lançado em sequência. No contágio livre não, aquele que se 

contagiava, entrava. Uma pessoa lançava o estímulo, poucas pessoas se contagiavam, aí alguém 

soltava outro estímulo que contagiava mais um... 

R.F.: Aí entra no segundo estágio que o Teophil falou, sentir o outro, né? 

S.M.: É uma coisa de entrega. Tem o aspecto da entrega que você se identifica com o outro, é 

uma aquietação dessa mente falante, que julga, que analisa. A mente normal. Então, tem esse 

processo que, eu acredito, que foi apontado, acredito, por aquela autora do Desenhando com 

o lado direito do cérebro, Elizabeth Edwards [Betty Edwards (1949-2010)], mas era um estudo 

sobre os hemisférios (do cérebro) e suas funções, que tem uma da linguagem do lado esquerdo 

e do lado direito é o sentir. Nesse exercício, a gente sente bem essa passagem, que é o lugar 

onde a gente brinca, onde a gente cria. Um lugar que a gente se entrega, que se funde ao 

coletivo. É muito interessante essa pesquisa, a gente extrapolar a si mesmo. Mas precisa do 

ritual de aquecimento para ativar o outro lado. 

R.F.: Essa já é uma percepção sua como educador: a percepção de que é necessário dar os 

estímulos para que se consiga fazer a transição?  

S.M.: É, tem que fazer o ritual, de certa forma, até despertar essa transição, para passar a se 

entregar para essa dimensão do sentir.  

R.F.: Você tem hoje, na cabeça, um roteiro (do) que você segue para conseguir chegar naquele 

ponto? Parece que você tem uma metodologia de estímulos, as provocações, como você diz. 

S.M.: É um aquecimento desse outro lugar mental que não é da mente cotidiana, mecânica, 

que é a linguagem dominante, a linguagem falada, analisada, raciocinada, programada. A gente 

está sempre nesse negócio, essa mente social, mas essa mente do sentir é outro tempo, ela 

tem que sair da pressa, porque ela não tem pressa, o tempo não atua ali, você perde a noção 

do tempo.  É um outro lugar, que eu associo à Dionísio, a sensação de embriaguês, porque você 

se funde com as outras pessoas, com os sons, com tudo, com o momento que você está 

vivendo. É quase um estado de embriaguês. Como quando você está fazendo as duplas 

simultâneas, harmônicas. É a mesma coisa, um faz uma provocação de sons e o outro faz, 

também, responde e a gente fica conversando para um sentir o outro. É o ouvir, sentir e manter 

e aquecer para poder fazer essa transição e o momento dessa transição é o momento em que 

você funde com o outro, entra num estado de brincadeira, de energia, de extrapolar sem 

nenhum critério racional, de aprendizado ou de cultura. Você pode até usar toda a cultura que 

você desenvolveu. Mas eu acho que é esse o ponto, é um ponto bem parecido de fazer a 

transição de um procedimento mental que é a vida mecânica, a vida da pressa, a vida de 

ansiedade. Você sai desse lugar, manda tudo às favas e vai, por prazer de estar ali, brincando 

com outra pessoa, que não é você e você pode brincar que você não é você, você é outra coisa 

e a outra pessoa também e a gente experimenta uma expansão de presença, como um 
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brincante, como a criança tem essa expansão, ela pode ser tudo, super-homem, bicho. Esse 

lugar, que é o lugar do artista. 

R.F.: Você já deu aula para criança? 

S.M.: Não. Especificamente, não. 

R.F.: Nunca teve uma experiência com crianças? 

S.M.: Tive bastante com os sobrinhos. Sempre quando eles vinham, tinha essa necessidade de 

entrar nesse lugar com eles. Mas não de trabalhar com a criança. Porque eu acho que o meu 

trabalho funciona para a mente do adulto.  

R.F.: Mas você também trabalha com muitos jovens? 

S.M: É, mas para poder entrar no campo da criança. Porque esse trabalho funciona quando ele 

sai de um lugar e vai para o outro território. E essa experiência é muito gratificante e 

alimentadora, mas precisa ter um ritual, não pode ter pressa. Não tem que ser aterrado. Por 

isso que, às vezes, não é fácil instalar esse tipo de ritual. Inclusive não só não é fácil, como a 

mente dominante, que é nossa mente, ela tem horror à paciência, a esse lugar que é paciente. 

Que ela é apressada, mesmo. Ela sempre fica se cobrando, “você não pode ficar parada, assim, 

tem tanta coisa para fazer”, é uma cobrança constante. A arte é quase um campo de meditação, 

que você tem que parar tudo. E não é para o futuro que você vai fazer ou para uma 

apresentação daqui a uma semana, ou com o propósito de um futuro. É agora. 

R.F.: Pelo que você fala, você não é um educador regular, então já deve ter experimentado 

vários tipos de grupos. Você já pegou alguma sala regular, com cursos de seis meses, um ano, 

um curso extensivo? Quais grupos você pegou que você acha que deram frutos? Como é o tipo 

de trabalho que você faz? 

S.M: Os trabalhos que eu fiz em Campinas teve um que durou um ano, mas não era com aspecto 

de chegar a algum lugar, mas sim de instalar sempre um estado de laboratório, para todo 

mundo ter sempre uma experiência naquele dia, de ir se soltando, sentindo que tem esse lugar 

possível, que a arte é esse lugar e que você tem um instrumental para chegar nela e ir 

descobrindo, de dentro, as suas necessidades de libertação, de expansão de si mesmo.  Em 

Campinas, tive esses ciclos de um ano, tive grupos menores que eu fiz com Dalga Larrondo, 

com a Ana Salvagni, tinha um pessoal muito maduro também. A Carminda (esposa do Stenio e 

docente do IA/Unesp) estava junto. Então a gente fazia laboratórios, só laboratórios.  

Teve vezes que a gente fazia até com a poesia da Ana, a gente pegava as poesias dela e ficava 

se inspirando numa provocação poética para a gente também. E a gente vai partir do zero para 

entrar nesse estado do brinquedo. 

O que eu tenho como uma coisa mais sistemática é com Carminda, que é com os atores, que 

segue um roteiro pedagógico para chegar a um nível de apreciação, por exemplo, com a 

prosódia, com o estudo da prosódia, com a musicalidade da sala, que eu acho uma dimensão 
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muito rica, que  o ator precisa ter os elementos que a música tem, de interpretação, de melodia, 

de ritmo, de timbre, de entonação, a pausa, o silêncio. Como é importante você ter, 

separadamente, a apreciação desses elementos... Eu acho que a música tem esses elementos. 

Então, eu dou uma colaboração nesse aspecto, também. 

R.F.: E como é a aula com eles em que você dá aulas dentro do curso de teatro do Instituto de 

Artes da Unesp, junto com a Carminda? Quais são os objetivos que vocês procuram? 

S.M.: A gente tem uma instância de neutralizar um pouco o ego das pessoas, porque as pessoas 

de teatro desenvolvem um sonho e já estão imitando, praticamente, um astro, pela admiração. 

Então, eles já vêm trabalhando nesse astro. Vem com encantamentos, a pessoa tenta imitar, 

porque é um mito para ela. Ela vai imitando, imitando, para pegar as virtudes, ela sente que 

tem identidade para chegar e, talvez, até competência para alcançar aquela admiração naquele 

lugar. E o que acontece é que, cada um vem com seus sonhos, e não estão, ainda, trabalhando 

com a coisa de fundir com o outro, de, também, casar com os outros atores, para criar um 

coletivo onde a gente passa a quebrar essa autoimagem. O ator precisa passar por outras 

máscaras, descolar uma máscara, colocar uma outra, outra voz. Então a gente trabalha nesse 

sentido, de criar essa comunhão, em como harmonizar coletivamente esses sonhos tão 

individualizados. Não destruindo, mas proporcionando um instrumental para eles também 

irem sentindo a força do coletivo. 

R.F.: Você trabalha com muitos grupos ecléticos, né? Você já trabalhou com uma turma de 

biologia, de teatro, que são dois lados opostos, já deve ter trabalhado com grupo só de 

músicos... 

S.M.: De artista plástico foi incrível. Foi no Espírito Santo, na faculdade de lá. E, para minha 

surpresa, foi incrível a parte de sonoridade, os timbres que eles faziam, eu tive a sensação visual 

desses sons. Eles faziam que sons pareciam retas, ou coisas rugosas, ou coisas pontiagudas, 

como se tivesse formato. Parece que as sonoridades deles têm que estar quase acoplada à 

formas visuais. Um tipo de sinestesia. Eles jogam os sons com uma competência incrível, sem 

estudar música, nem nada. Eu tive essa sensação sinestésica com eles ou talvez por indução de 

estar no meio de pessoas assim. 

R.F.: Os referenciais são outros, né? 

S.M.: É, e outras harmonias que a gente estranha, desconhece, mas a gente sente a beleza que 

eles têm um senso de dosagem de formas, de curva, de retas, com uma capacidade de 

harmonizar.  

 Trabalhei também com pessoas sem ser músicos, também. Teve um médico, que veio 

falar para mim que ele teve uma experiência muito interessante com essa atividade, que veio 

uma mãe com uma criança, desesperada, e que ela parou de falar, se negava a falar e não falava 

mais. A criança deveria ter uns 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. E ele disse que lembrou da aula 

e começou a brincar de bater nele, fazendo um ritmo, encostar nele e fazer sons e tal, que ele 
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começou a responder e interagir com o médico, na brincadeira, e quebrou esse lugar de 

bloqueio com a linguagem falada. 

São dimensões que atingem uma memória, talvez até antes de ter nascido, no útero, esses 

sons, toda a infância. É um campo muito fértil para estudar. 

 Uma vez eu encontrei um professor da USP, psiquiatra, também que participou de um 

curso em Ribeirão Preto, ele trabalha com cirurgias cerebrais e trouxe para mim esses estudos, 

dos hemisférios cerebrais, que eles estavam pesquisando, que o hemisfério direito tratava de 

tais funções, do artístico, da sensível, do melódico, se não me engano, das vogais. Eu pensei, 

“que negócio interessante, por que as vogais estavam mais atuantes em um hemisfério?”. E 

contou onde situavam mais as consoantes, onde estava a parte racional. Então, ele foi me 

passando, me atualizando. 

R.F.: Você gosta de Neurolinguística? 

S.M.: Eu curto bastante. Porque eu busco até um auto tratamento de ansiedades, que a gente 

vive, que a gente é bombardeada, não sei quem consegue escapar ileso desse mundo 

contemporâneo. 

R.F.: Se você for definir o seu trabalho, porque você não é um músico que quer ensinar música 

para músico, para você, é um grande laboratório. Mas, se você fosse definir o seu trabalho, 

como o definiria? 

Você tem uma série de outros trabalhos que fez com vários outros grupos e, pelo que vejo, 

sempre se preocupando com as questões humanas, de trazer o ser humano para outro estado, 

de dar outras percepções, mas como você se define, Stenio?  

S.M.: Impossível definir. É impossível, porque eu só absorvo, acho que não dá para definir 

ninguém, na verdade. 

R.F.: E o seu trabalho?  

S.M.: Acho que o trabalho é um laboratório de libertação pela arte, de buscar me conhecer 

melhor, de relacionar, de entender um pouco desse mundo, do mundo dos homens, da mente 

humana. Para mim, está nesse campo, essa necessidade de achar que tem um lugar desse 

mundo que é um fluido cósmico, sei lá, há muita harmonia, muita inteligência, na verdade. É 

um campo de extrema inteligência, onde cada célula se encontra. Você pode observar que tem 

cada inteligência extraordinária numa célula, você vê os glóbulos brancos atrás do micróbio no 

sangue, é tudo extraordinário, na verdade. Qualquer coisa em que você vá um pouquinho mais 

fundo, se depara com um campo de inteligência extraordinário. Então você vive num campo 

de perplexidade, querendo encaixar o quebra cabeça, se pega um pouquinho de cá e encaixa 

aqui, um pedacinho de neurociência, um pedacinho de religião, um pedacinho dos educadores, 

dos músicos, dos artistas, dos acontecimentos, você vai tentando criar um painel de 

entendimento, nem sei se é possível isso. É uma loucura com a qual a gente se depara em todos 

os sentidos, então não dá para definir.  
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R.F.: Você, como coordenador dessa transição de mundos, diga assim, como você se sente 

nesse papel?  

S.M.: Você primeiro tem que saber quais os valores em que eles [os participantes do curso] 

foram educados, para você dialogar, para falar uma língua que não seja tão estranha, então 

você tem que falar sobre um pouco da cultura que eles absorveram. 

R.F.: Então é um respeito pelas referências que eles já trazem? 

S.M.: Exatamente. Tem que partir das escalas, modais e tal, não que isso seja coisa antiga, mas 

tem que partir dessa cultura consagrada, absorvida e dali vai propor uma experiência, que está 

desenvolvendo de uma forma solitária, talvez, ou com outros grupos. Mas você precisa saber 

que, se fizer tal gesto, pode ofender. Você não pode fazer esse gesto nessa cultura, porque 

pode ser interpretado de outra maneira.   

R.F.: Vamos jogar um jogo? Vou dizer algumas frases que eu peguei nas anotações da Marisa 

Fonterrada, que também fez alguns cursos com Teophil Maier, e eu gostaria que você me 

dissesse o que a frase te remete e o que influenciou no seu trabalho. Pode ser? 

S.M.: Eu vou ver se funciona a cabeça, vamos lá. 

R.F.: “Procurar a personalidade da voz” 

S.M.: Personalidade, para mim, é uma máscara, vamos dizer assim. Então é a voz que você vai 

construindo na sua vida, na sua experiência, você acaba ficando com uma voz “x”, com suas 

alegrias, tristezas e filosofia de vida, além do seu momento, naquele instante, também. Eu vejo 

isso, que essa máscara pode ser trabalhada e trocada, alterada, é plástica, vamos dizer assim. 

Dá para você interferir naquela voz. Eu remeto a essa perspectiva de plasticidade da voz, a 

capacidade de você mudar, transformar. 

R.F.: “A importância de buscar a própria voz e de ouvir as outras pessoas.” 

S.M.: A própria voz...  

O que me vem na imagem é a voz de um cantor que eu estava ouvindo ontem, Pedro Iaco, que 

é nosso amigo, que eu achei que ele conseguiu, são momentos raros, a pessoa conseguir sentir 

o coração com a voz, com a vibração das cordas vocais, esse momento é um momento mais 

contagiante. A própria voz, vamos dizer assim, mais verdadeira, com muita sinceridade, muito 

aguda, é um estado mais profundo, acho que poderia ser, talvez, essa a própria voz, uma voz 

que quer contar um segredo que está guardado há muito tempo, que a gente reconhece que 

vem de um lugar profundo. 

R.F.: “A Educação da voz é política.” 

S.M.: Por que? Eu não sei porque. O que que é poli? É o campo do coletivo? O campo ético? Se 

é a relação ética com o coletivo, dessa identidade coletiva, me lembra a expressão “indivíduo, 
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corpo, coletivo”, que você vai buscar sua voz que harmonize com as necessidades que você vê 

no coletivo. 

R.F.: Isso já tem muito a ver com o seu trabalho com o Barba, né? Quando você se remete ao 

“Indivíduo, corpo, coletivo”, acho que foi um conceito de vocês dois? 

S.M.: Esse nome veio a partir de uma gravação do DVD Indivíduo, Corpo, Coletivo. Tinha um 

rapaz que estava gravando e trouxe essa frase. Eu acho que tem a ver essa coisa do indivíduo 

com o coletivo. A ressonância da sua voz dentro desse coletivo vai formatando a sua voz, como 

você pode ser feliz com a sua voz dentro desse coletivo. 

R.F.: “Achar o caminho para que tome consciência das suas vozes, e esse caminho através do 

jogo.” 

S.M.: Acho que me vem, em princípio, o jogo como um instrumento de você encontrar sua voz 

mais liberta nesse jogo. Você vai libertando a sua voz através desse jogo. 

R.F.: Quais os jogos vocais que você lembra que você viu na oficina do Theophil? 

S.M.: Nós fizemos uma apresentação dentro de uma igreja, que fazia parte desse jogo, que 

eram as quatro fases das sonoridades da voz. A primeira era sons dos sopros, a segunda já era 

com sons com mais atritos e iam entrando cada vez mais atritos, entrando elementos de sons 

de bichos, às vezes mais altos, iam aumentando as intensidades dos atritos em geral, até chegar 

às vogais, só vogais. Esse exercício marcou bastante, porque, das consoantes percussivas, de 

repente, entrando as vogais e consoantes, se transformavam só em canto, então a gente tinha 

a exata noção da sensação da voz porque partiu do contraste. Então, tinha a sensação de que 

a voz levava para estados celestiais, de corais, de aspiração angelical, místico, enquanto que a 

percussão estava mais ligada aos sons dos bichos, da natureza, do seu lado corporal mais denso, 

menos emocional, talvez, enquanto as vogais levavam para estados de sentimento, emocional. 

Esse é um exercício do Theophil que eu levo até hoje como uma referência. 

R.F.: Como aquela improvisação roteirizada? Que você começa com ventos, respiração, aí vai 

para voz, depois percussão e vai retrocedendo até voltar para o silêncio? 

S.M.: É, nós fizemos numa igreja, lá no Rio Grande do Sul, teve uns padres que foram ver. Não 

foi fácil fazer aquilo, porque tinha momentos que os sons dos bichos misturados com sons de 

discursos, “blablação”, e estudante gosta de extrapolar tudo, então, na igreja tinha aquela 

amplificação acústica, ficou muito alto, mas, de repente, se entrava nas vogais e todo aqueles 

significados, era como se aquietasse um lado do cérebro. É impressionante a sensação que dá, 

porque você aquieta um lado do cérebro, da linguagem, das consoantes, dessa organização 

toda das palavras e vai para um lugar que é regido somente pelos sentimentos e pelas emoções. 

Uma transição da mente humana, que é incrível. E terminava com um coral de partitura, Canto 

de maio, um canto de coral, na igreja, parecia que você tinha uma ascensão de um estado mais 

ligado à terra até o lado espiritual, essa sensação da igreja, que integra isso. 
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R.F.: Como eram esses exercícios de criação sobre a poesia? 

S.M.: No começo, eram essas poesias curtas, japonesas, Haikai. A gente pegava os Haikais, 

estendia vogais, pegava as consoantes, brincava, ou pegava uma palavra e fazia móbiles, no ar, 

sonoros, então era uma exploração poética, literária e, ao mesmo tempo, da prosódia, da parte 

musical que existe na língua. É sempre de expansão, de apreciação, a libertação dessa 

linguagem mais mecânica para o campo poético.  

R.F.: Como foram essas preparações para o show do Theophil Maier? Como vocês se 

preparavam para isso? Os shows que você fez com ele?  

S.M.: Esse exercício a gente sempre fazia como uma peça. Começávamos com sons, 

improvisando, só que a gente ia harmonizando musicalmente, eu e o Theophil, ou eu e o 

Djalma, que também fizemos show com Theophil, improvisação de encaixe de sons, de um 

provocar o outro e fundir com o outro, de entrega com esses sons, não tem mistério, é se 

entregar para o jogo. 

R.F.: Vocês não tinham um repertório? Era sempre uma improvisação livre? 

S.M.: Sim, era uma improvisação livre. 

R.F.: E como vocês chegaram ao termo Música Espontânea? Foi o Djalma quem falou isso? O 

que você entende por espontaneidade na música? Não é um tipo de improvisação também? 

S.M.: Na raga oriental você tem uma temática e você vai variando, isso também é considerado 

improvisação, você vai variando aquela raga, vai variando os ritmos e vai sendo levado por 

aquela variação. Talvez, tenha algo a ver ao que aconteceu comigo e com o Djalma, nós 

ensaiamos o show e, chegou na hora de tocar, aconteceu um branco, que a gente esqueceu 

todo o arranjo que a gente tinha ensaiado. 

R.F.: Nossa, como foi isso? Ensaio na correria?  

S.M.: Acho que foi até um fenômeno que tinha que acontecer, pela própria afinidade que se 

tinha pela improvisação. Nos ensaios, a gente compunha e combinava: vamos fazer isso no 

palco. Mas, chegou lá, não lembrávamos mais o que tínhamos combinado. Então continuamos 

com aquele laboratório de improvisação e deu tão certo com a plateia, com as pessoas que 

estavam ouvindo, pois eles perceberam que a estávamos naquela situação dramática, sem 

partitura e sem memória, numa situação de risco frente à plateia, que eles tinham a sensação 

e ficavam torcendo para a gente acertar. Foi bem interessante, eles não eram ouvintes só, eram 

torcedores para termos inspiração na hora. E quando vinha a inspiração, os momentos de 

comunhão, todo mundo saia comemorando. Se instalava uma outra atmosfera, que não era de 

mostra de habilidades, como o jazz que, na hora da improvisação, você mostra suas habilidades, 

aquilo que ensaiou. Ali era uma coisa que tinha que acontecer do zero, do nada, era um outro 
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lugar. E a gente percebeu que vinha a inspiração naquele momento, que podíamos ter fé, que 

“na hora vai pintar a inspiração, a vontade de fazer isso ou aquilo”.   

R.F.: Você acha que isso não foi um treino do trabalho conjunto dos dois? 

S.M.: Não, ali não, ali a gente tinha se encontrado poucas vezes, eu fui para o Rio de Janeiro e 

essa apresentação aconteceu em um ou dois dias, assim. A gente não se conhecia, a gente tinha 

afinidade de ter gravado na mesma gravadora e ter sido premiado por esse disco, mesmo 

prêmio, então aproveitamos para ver que bicho ia dar. Então aconteceu essa afinidade pela 

música espontânea, eu gostava de improvisar, mas nesse nível, com Djalma, correndo tanto 

risco, é um outro tipo de música, é um outro tipo de escuta.  

R.F.: Você disse em outra entrevista que, para o primeiro projeto seu na ULM, você se 

fundamentou em Stockhausen. Como foi isso? Como foi essa pesquisa e como isso se 

transformou num curso? 

S.M.:  Aconteceu o seguinte, eu estava com uma barreira de ser aceito, por que meu trabalho 

não tinha referência para entrar nesse campo da Universidade Livre de Música, que era 

acadêmico, também, com orquestras, com importantes músicos e a minha proposta não tinha 

esse embasamento acadêmico. Então eu, ouvindo John Cage e Stockhausen, coloquei no texto 

da proposta, como inspiradores do meu trabalho, Bobby MacFerrin, porque eles trabalhavam 

no campo da pesquisa de sons fonéticos, só que bem partiturado, repetiam exatamente, 

treinavam e, no meu caso não, era só de contágio e improvisação, mas eu utilizei esses nomes 

consagrados para poder entrar, quase como uma referência e uma identificação. Pessoas que 

gostavam e apreciavam os timbres. Mas funcionou mais pelo nome, deles aceitarem meu 

trabalho, como uma fundamentação. Então, eu percebi que o discurso tinha que ter esses 

referenciais, senão ele não seria aceito no meio acadêmico. 
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ENTREVISTA COM FERNANDO BARBA 

Entrevista 1 – 17 de abril de 2016 – DOMINGO 

Entrevista por Roberta Forte 

 

R.F.:  Relate sua formação musical e os motivos da escolha de sua profissão.  

F.B.: Eu tinha contato com música pelos meus pais e de ouvir muitos LPs, o que já foi me 

estimulando para a música; falando do lado musical, eu tive curiosidade pelo piano, que era 

um instrumento que tinha em alguns lugares que eu ia, tinha na casa do meu avô, que me 

lembro de explorar mais intuitivamente, ou de meu pai ensinando alguma coisa básica. 

  Mais para frente, eu me lembro de um amigo meu que tinha piano em casa; a mãe dele 

era professora de piano. Lembro de ela me mostrar um pouco, de eu copiar algumas coisas e 

ficou um bom tempo essa fascinação por esse instrumento, o piano, como um grande 

brinquedo. O violão veio um pouco mais tarde, quando a minha irmã começou a estudar.  

Nós somos três; eu sou o mais velho, a minha irmã é a do meio e meu irmão.... Eu não 

sei bem quantos anos eu tinha, talvez uns 10 anos de idade; o meu pai, sabendo desse 

interesse, comprou um órgão eletrônico, aquele de dois teclados, com pedal, da YAMHA, que 

já tinha bastante timbre, bastante ritmo eletrônico. Eu fazia algumas composições, gravava em 

fitas cassete, como se fossem composições, não sei se eram improvisações... brincando. O 

órgão é um instrumento muito legal, de escolha de timbre, escolha dos ritmos, então você 

acaba fazendo... Depois, quando minha irmã começou a estudar violão, eu comecei a copiar, 

vendo bem essa mecânica e aprendendo rápido e, aí, meu pai me colocou na aula de guitarra. 

Eu queria tocar guitarra, já estava começando a ouvir rock, a me interessar, então eu brincava 

por um bom tempo, talvez um ano ou mais, no violão da minha irmã ou em outro violão que 

eles tinham, mas logo fui para a guitarra e eu e minha irmã estudamos juntos, quer dizer, na 

mesma época, ela estudando repertório de cantar, violão, caderninho, e eu fui indo mais para 

a guitarra. 

Agora, em todo esse tempo, eu fiz muito esporte, fiz aula de ginástica olímpica, 

também, natação, gostava de basquete. Depois, identifiquei que foi uma coisa que me deu uma 

formação corporal e até rítmica, pensando em jogos, desde a bola de basquete até a de ping-

pong, todos esses jogos que tem uma coisa de você entender o tempo, essa coisa de ginástica 

olímpica, de fazer estrela, cambalhota... tem essa coisa de espaço/tempo, e acho que isso me 

ajudou. Eu estou citando isso, porque acho uma fonte igualmente importante, a de eu ter tido 

a questão musical – meus pais me ajudaram a estar exposto, me estimularam – mas uma coisa, 

também, corporal, porque, hoje, eu vejo que a percussão corporal deve muito a essas duas 

coisas: uma curiosidade e o desenvolvimento da questão musical e de uma questão que veio, 

ou do esporte, ou de algum tipo de atividade física. Como eu fui me encaminhando para música 

e, depois, estudando guitarra, caindo muito do rock para a música instrumental, estudando a 
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parte de harmonia, diminuiu um pouco a coisa da atividade física e do esporte, porque eu fui 

focando mais na música.  

Quando eu tinha uns catorze anos, há uns quatro pelo menos eu já tocava. Dos doze 

aos catorze, foram anos intensos, de ter grupos com os amigos, de tocar junto. Então, antes 

dos quinze anos, eu já sabia que iria ser músico; eu já tinha essa convicção da paixão pela 

música e, de repente, eu percebi que iria ser minha profissão. Isso, antes de eu entrar no que 

era o colegial, no nosso tempo, hoje, ensino médio. 

Quando eu entrei, a partir do colegial inteiro, eu já estava em bandas, tocando direto, 

estudando, fazendo cursos e a percussão corporal já presente também, como brincadeira, 

talvez desde a oitava série, sétima série. Como eu sei que veio de uma época que eu estava 

com bastante música e com bastante atividade corporal, eu acho que deve ter tido alguma 

coisa que favoreceu, em algum momento, embora aí teria mais coisa a falar do que é a 

percussão corporal, de onde veio, de onde entrou, mas só dando uma trajetória geral, quando 

eu estava no fim do colegial já para prestar vestibular para música, eu não tinha dúvida de 

outras profissões, embora, se eu parasse para pensar, eu tinha outros interesses, outras áreas 

que eu achava interessante; psicologia, por exemplo, me interessava. Mas não tinha nem essa 

questão, essa dúvida; eu já sabia e já estava atuando. Quando eu me formei no terceiro colegial, 

eu já estava dando aula de guitarra para pessoas iniciantes. Já vinha de uma história de eu 

ensinar o meu irmão mais novo, que estava aprendendo algumas coisas, de ter sempre de 

aprender a ensinar e essas questões caíram para o corpo, para música e para educação; de 

alguma forma, eu tinha, também, gosto por ensinar. Essas coisas já estavam bem presentes ali. 

Então eu fui para Berkeley, meu pai pagou um curso para eu fazer, de um mês, cinco 

semanas, lá em Boston. Eu fiz, até ganhei uma bolsa, mas não tinha condições dos meus pais 

custearem eu morar lá, mesmo com uma bolsa parcial. Então, eu voltei, prestei UNICAMP e 

passei. Fiz música popular na UNICAMP de 91 a 94, não tinha ainda licenciatura, então, fiz 

bacharelado. Foi uma fase, como eu morei em república com músicos, de tocar muito com os 

amigos, de um aprendizado, tanto na aula de guitarra, ou aula de música, de harmonia, que eu 

fui passando a fazer em escolas particulares, na Travessia, fiz no Livre Ensaio, que era a escola 

do Plínio Cutait, fui fazendo curso, mas a coisa mais informal de tocar em bandas, de tocar em 

ensaios, sempre correu junto e era pau a pau, assim. Nunca achava o estudo musical uma coisa 

obrigatória ou chata, como estudo. Fora, talvez, leitura, que eu achava um pouco chato, para 

eu tocar, estudar uma escala, um estudo era um prazer, era uma brincadeira. Eu podia ficar 

horas praticando, mas não era uma coisa muito, muito chata. 

Então é isso, eu me formei e durante a metade do curso eu já abri a escola AUÊ, junto 

com o André Hosoi e com o Marcos Azambuja. Ou seja, o Hosoi, como já tinha se formado, esse 

meu amigo Hosoi, a gente já vinha tocando desde os 17 anos de idade, todo período da 

UNICAMP, conhecendo a Lu Horta, Luiz Gayotto, várias outras pessoas que já estavam fazendo 

comigo a percussão corporal; foi um período importante.  
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Tenho que mencionar muito o Gramani, tive quatro anos de aula com ele, desenvolvia 

toda essa parte de coordenação motora, de integração dos ritmos, de uma maneira bem-

humorada, de uma maneira orgânica, me fazia muito sentido, me influenciou muito, e ainda na 

metade dessas aulas com ele, dentro desse curso da UNICAMP, eu abri essa escola de música, 

que foi um lugar em que, muitos amigos da UNICAMP e de São Paulo, a gente convidou, para 

estarem juntos conosco. Não tínhamos uma pedagogia clara, uma experiência, abrimos o jogo 

de juntos, se reunindo, conversando, agregando várias maneiras diferentes, acharmos uma 

maneira de integrar e desenvolver uma pedagogia. Não é que a gente não dava atenção para 

isso, mas, como acho que éramos todos jovens, estávamos, algumas coisas, descobrindo 

juntos, tanto que a ênfase era nas aulas de prática de conjunto, nas aulas coletivas. Os 

professores se reuniam. Os Saraus, onde tinha as situações de apresentação. Só concluindo, a 

minha formação foi nas aulas de música, na Travessia, no Livre Ensaio, na Berkeley, em vários 

cursos que eu fiz, na UNICAMP e, correndo tudo isso em paralelo, sempre o autodidata, 

sempre, a prática com os amigos, a brincadeira de tocar, de improvisar, de ensinar um 

instrumento para o outro, de você transpor do violão para o piano. Seja como for, esse 

intercâmbio é a marca registrada de tudo que eu faço, que eu trago. Acho que está coerente 

com as coisas de adolescência de infância, a maneira de compartilhar a música.  

R.F.:  Você desenvolve alguma atividade diferente da atividade musical? 

F.B.: Nunca tive outro ofício de outra área, até já fiz uns bicos, quando era mais novo, tipo office 

boy. Meu pai me botando para trabalhar, para sentir o que era trabalho, essas coisas do tipo, 

eu fiz; mas não. O que me interessou, também, no Ensino Médio foi psicologia e foi educação. 

Eu não tenho formação nisso, mas eu li, eu estudei. Fiz alguns cursos corporais, fiz curso de 

yoga, pratiquei Tai Chi por um tempo, pratiquei com Meir Shneider, um fisioterapeuta que 

trabalhava a auto cura, o Self-Healing, ou seja, algumas terapias corporais; eu cheguei a fazer 

módulos de cursos, mas não tenho nenhuma outra formação. Sempre fui mais atrevido, porque 

não tenho nem a Licenciatura e não fiz uma Pós, ou um Mestrado, em Educação Musical. 

R.F.:  Mas você acha que isso o impede?  

F.B.:  Não, não. Acho que a principal coisa é o amor a ensinar, é você ter esse gosto, essa 

vocação, essa prática que ensina, porque o ensino é muito através de acerto e erro, então eu 

gosto disso que eu faço. O que a gente precisa é ter muita informação. Eu, por exemplo, sou 

curioso. Pesquisei outras linhas, mas, dentro da linha que eu exerço, fui muito mais intuitivo do 

que informado, fui me informando durante. Por exemplo, eu já começava a dar aula de 

percussão corporal, eu tinha a referência do trabalho do Naná Vasconcelos, Bobby McFerrin, 

do Hermeto, depois veio o Grupo Stomp que fazia algumas coisas específicas. Mas eu só fui 

descobrir uma diversidade maior ou as coisas que tinha em volta disso, seja de cultura popular 

ou de coisas contemporâneas – embora algumas coisas também passaram a acontecer durante 

o tempo do Barbatuques – então eu também vi em tempo real, mas se a gente for ver, desde 

que eu começava a dar aula, talvez pelo parâmetro mais acadêmico, eu não sei, eu não estaria 



196 | P á g i n a  

 

apto ainda. Eu sempre fui mais cara de pau. Eu já fui desde cedo. Eu tive chance de 

experimentar muito. 

R.F.:  O que é que lhe deu essas chances?  

F.B.:  Acho que a primeira coisa foram os meus pais, eles bancaram de certa forma essa minha 

formação, esses estudos e depois, quando eu abri a escola de música, eles deram o ponta pé 

inicial, junto com os pais dos outros sócios; a partir de lá a gente conseguiu se sustentar e fazer 

girar o motor, mas foi muito amor e investimento por parte deles. Isso já me deu a chance de 

ficar mais exposto ao que me interessava, que era a música, pela qual eu tinha muita paixão e 

curiosidade. Em segundo lugar, talvez, esse, por empreendedorismo; como escola era de nossa 

direção, a gente tinha essa liberdade para inaugurar um curso, mesmo que inédito, porque de 

certa forma ninguém teria que aprovar isso. Como nós estávamos ali, junto com os professores, 

e veio do próprio interesse dos alunos, informalmente, ali no cafezinho ou em outras situações, 

ali já estava quase pegando essa coisa da percussão corporal por fora, ou seja, já fazia uns 

quatro ou cinco anos que, desde a UNICAMP, de antes até, já era uma prática que, por mais 

que fosse só uma diversão, a gente, realmente, se empenhava em desenvolver ritmos. Então, 

quando eu comecei em 95, já tinha um certo material meu e coletivo também. Mas acho que 

o que deu esse start foi o marco de inaugurar um curso, falar que, a partir de tal data, haveria 

um grupo de estudos ou grupo de aula. 

R.F.:  Com a continuidade do grupo houve uma necessidade sua de evoluir com aquilo? 

F.B.: Minha e de todo mundo que estava envolvido, porque a gente ia descobrindo algumas 

coisas e, mesmo os grupos mais iniciantes, esse núcleo que já queria desenvolver, queria fazer 

um repertório, uma música, ou fazer uma colagem; foi meio natural tentar essa aplicação 

artística, desenvolver arranjos, e a própria audição da escola era a desculpa para poder termos 

marcos, datas para apresentação, como se fosse um grupo de estudo, como são todos os 

grupos de estudo, hoje, de percussão corporal, que alguns estão só para pesquisa, alguns se 

dedicam a fechar repertório e fecham rapidinho, fazem uma música, fazem duas, é natural ter 

essas duas vontades, tanto da pesquisa como a de fazer arranjos. Muito intuitivo. 

A partir disso, surgiram as questões, vamos fazer um disco? Ou, então, vamos fazer um 

show? Vamos desenvolver? Como essas músicas não vão ficar muito repetitivas? Vamos variar 

os timbres? Vamos pesquisar? Sempre foi a curiosidade, a intuição na frente dos fatos, de ter 

certeza de que íamos conseguir, e quase sempre se confirmavam. Um desejo que a gente tinha, 

a gente empregava força nisso, passava um tempo, passava um ano e acabava acontecendo, e 

quando acontecia já estava muito claro qual que era o próximo passo.  

R.F.: Vocês sabiam o que tinham na mão? Intuitivamente, vocês sabiam? 

F.B.: Não sabíamos que ia dar tanto desdobramento, mas a gente tinha uma visão e uma 

vontade de que algumas coisas acontecessem. Depois disso, que aconteceram as primeiras 

audições na AUÊ. Teria muito o que falar sobre cada coisa, cada passo que aconteceu, porque 

o Barbatuques recebeu contribuições de muitas pessoas, da Deise Alves, do André Magalhães 
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de um monte de pessoas, cada um no seu assunto, todos os integrantes, o André Hosoi, desde 

o começo, como parceiro já naquela época da UNICAMP, na AUÊ, depois no Barbatuques, aí 

teria que falar de todos esses.  

R.F.:  Como era o processo de criação dos jogos para as aulas? Você fazia sozinho? Alguns de 

vocês deviam fazer com outros? Como era essa troca? O seu processo de criação? 

F.B.: Eu vinha dessas oficinas do Meir Schneider, que trabalhava essa fisioterapia, trabalhava 

toque, massagem, então, no começo, a gente fazia a percussão no outro. Eu estava pensando 

por esse lado, como um relaxamento, também, como uma atividade terapêutica, também, 

mesmo porque, eu não tinha tanto o conhecimento ou as noções. Uma parte era isso. A parte 

dos sons e de treinar as maneiras de fazer era presente, porque isso é como se fosse o alfabeto 

do assunto, eu já estava às voltas com isso de ensinar, era uma parte presente. Talvez a 

principal coisa fossem os ritmos, mesmo. Eu tinha vários ritmos, e esses ritmos ... acho que já 

tinha algumas práticas que eu já trazia, e que eram, não minhas, ancestrais, assim como, por 

exemplo, o refrão e os improvisos, ou ecos, que é a imitação, eu não sei dizer o quanto que eu 

já fazia antes do Stenio. Eu conheci o Stenio no mesmo ano. Noventa e cinco, no meio do ano. 

Mas, mesmo antes de conhecê-lo, eu lembro que tinha muito isso de praticar os ritmos numa 

certa métrica, ó, isso aqui, metade esse grupo, agora essa metade o outro grupo, agora o 

mesmo tempo que fez esse refrão, vai ser improviso de cada um, agora improviso de dois, de 

três tempos - isso eu tenho certeza que tinha -  a gente gastava bastante tempo nessa questão 

dos ritmos: samba, variação, uma virada, samba-funk...essa parte dos ritmos e da coordenação 

motora, já tinha também, de fazer essa coisa com os pés, com as mãos e com a voz. Então 

minhas influências são do Meir Schneider, do Gramani e das coisas que eu já tinha desenvolvido 

com a percussão corporal.  No meio desse ano [1995], a Lu Horta me avisou do Stenio, que 

estava dando oficina no SESC Consolação. Eu não conhecia o trabalho do Stenio.  

R.F.:  Que oficina que era, do SESC? 

F.B.: Eram aquelas oficinas de férias, que tinham duração de até 15 dias, ou uma semana, mas 

foram uns quinze dias; mas, por 2 semanas, a gente deve ter tido umas oito, dez aulas, teria 

até um fechamento, que eu acho que não teve. Não me lembro o nome, mas era uma oficina 

generosa nesse sentido de duração, com grupos grandes, e, aí, eu vim a saber que o Stenio era 

um cara que já estava dando oficina fazia tempo. Ele fazia na Oswald de Andrade, fazia em 

vários lugares, mas, até o momento, eu não sabia, quando a Lu Horta me deu esse toque, “ó, 

vai ter essa oficina com o Stenio, vamos fazer?” – Ela também, ela tinha ouvido falar. Parece 

que, ao ir, eu já estava sentindo que tinha a ver, embora não ainda não soubesse. E ele, por 

uma coincidência, antes de eu chegar, já tinha me visto em uma primeira matéria que fizeram 

sobre o Barbatuques, lá na AUÊ, talvez você lembre, da TV Globo. Foi filmado lá, e eu mostrava 

a bateria: aqui é o chimbau [estalo], aqui o peito [Bumbo], tinha uma primeira matéria, eram 

duas matérias, uma na TV Cultura e outra na TV Globo e, por acaso, o Stenio viu. Então, quando 

apareci lá como aluno –  acho que na primeira ou segunda aula, mas quando eu tive tempo de 

falar com ele, talvez no primeiro dia, já –  ele disse que havia me visto na matéria, ou, então, 
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não sei se na hora ele reconheceu, ou eu fiz e ele, em seguida, me reconheceu. Ele disse: “Ah! 

Eu te vi na matéria,” e eu já estava falando, como que agradecendo, porque tendo uma 

primeira e uma segunda aula eu vi que tinha tudo a ver, que ele ampliava muito o que eu já 

fazia, e a gente teve chance de, ao longo desses dias, ir ficando amigos e nos conhecendo, 

conversando um pouco no final, nem sei se saindo para tomar um suco, talvez não, mas assim,  

esse pouco, eram tantos dias de oficina que já tivemos afinidade a ponto de, acabado o grupo, 

levarmos quem queria continuar, pra AUÊ e lá, tivemos a  chance de prosseguir com alguns. 

R.F.:  Então, o primeiro grupo veio de uma oficina do Stenio, do SESC? 

F.B.: É, mas na verdade, desde o começo do ano, antes de março, que eu já estava dando 

oficina, algum grupo que já se aprofundava, que tinha vários amigos, já estava rolando. Eles já 

estavam lá na UNICAMP, já estavam lá no Oswald de Andrade onde eu estudei ou já estavam, 

fazia tempo, como a Lu, o Gayotto, o Hosoi, o Marco Scabelo, vários outros amigos. Eles já 

vinham disso, já era natural querer desenvolver mais. E o grupo foi agregando outros, por 

exemplo o Giba que já chegou lá na Auê, no primeiro ano da escola, foi aluno de Bateria, por 

dois anos. Quando ele entrou na oficina, em 95, já há dois anos era aluno, ficou amigo nosso, 

estava desenvolvendo, já estava vendo os batuques. Mesmo antes da oficina, ele já estava em 

contato. Você também, todas as pessoas que estavam perto, já estavam no informal. O que 

aconteceu naquele caso, é que o grupo que estava se desenvolvendo, juntou-se com o que veio 

de rebote da turma do Stenio e, no segundo semestre de 95, tivemos a chance de nos 

encontrarmos bastante para praticar e, até na audição do Ilha do Sul, apresentou algumas 

coisas lá, com o Stenio. 

R.F.: E os do Crowne Plaza? 

F.B.: Os do Crowne Plaza deve ter sido uns dois anos depois, 97. Em 96 ainda teve uma tentativa 

de fazer alguma coisa, que um cara chamou a gente, para uma coisa de TV que acabou não 

rolando, mas que juntou a Badi Assad, também, o Marcelo Preto, que eu conheci nessa ocasião, 

e umas outras pessoas, o Castora, também. 

Teve um ano que rolou essa circulação, mas o núcleo principal que estavam nesses 

encontros de segunda à noite, foi indo também, 96, 97, já fazendo shows com o Gayotto, 

fazendo show na “A Casa”, na piscina, e daí em diante não parou mais, foi indo. 

R.F.:  Com o desenvolvimento do grupo Barbatuques, você também foi se desenvolvendo como 

educador. Você começou a fazer mais oficinas, a ter mais experiências com outros tipos de 

oficinas, fez projetos sócio culturais, saiu daqui, fez com Batucadeiros de Brasília, como foi isso? 

F.B.:   Já fui vários anos, depois de 2010, eu fui meio que indo, quase que mensalmente. Mas o 

que pega atrás disso, para ajudar a dar esse contexto que agora que eu estou reparando, é que 

eu comecei a dar aula de guitarra e violão, e logo quando começamos a AUÊ, eu também dava 

aulas de guitarra e violão. No segundo ano, eu migrei para prática de conjunto, para tocar com 

banda, o “aulão”, que a gente falava. Ou seja, eu já estava com essa vontade de partir para essa 

aula em grupo, trabalhar mais essa coisa de grupo, não só individual, que eu já vinha ensaiando, 
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também, os amigos do meu irmão, dando algumas aulinhas e já fui para essa aula de prática de 

conjunto. Durante um ano, fiz, mas, no ano seguinte, já foi para aula de percussão corporal. 

Desde então, que já se fazem 21 anos, sei lá, eu nunca mais dei aula de guitarra ou de prática 

de conjunto, eu só dou aulas de percussão corporal nesses 21 anos.  

 Mas eu acho que, pela ordem, veio o estudo de um instrumento, depois a prática de 

tocar em grupo e, com relação ao educacional,  fui tomando mais gosto pela aula em grupo, 

que trabalha mais esses valores de grupo, de papéis musicais, de escuta, não sei, eu poderia 

também ter continuado nisso, mas... e aí tendo essa questão de ter a escola fixa AUÊ e como o 

Barbatuques cresceu, ficou um pouco conflitante; mesmo nesse sentido, eu tive que fazer uma 

opção e universalizar um pouco mais, por que uma hora ficou conflitante uma coisa mais de 

bairro, local, que precisaria de uma atenção grande, e aí, também, eu fiz uma opção por uma 

coisa mais universal, acabei indo para outros estados, países ... foi um movimento que, 

observando agora, já vem lá de trás que eu sinto esse impulso. 

R.F.:  Só para entender, na realidade você estava construindo o artista e o educador 

conjuntamente. Não foi uma banda que partiu para fazer palestras, foi ao contrário, foi um 

educador que transformou o seu curso num produto? 

F.B.:  Tudo acidentalmente, pela intuição, foi indo nisso. Se você pensar que, desde o começo, 

eu estava aprendendo com os outros, olhando, e chegou um momento que eu já sabia um 

pouco e já ensinava um pouco do que eu sabia e continuava aprendendo, misturando uma 

situação de aula mais formal com momentos bem intuitivos, outra coisa de tocar em bandas 

com amigos, aprendendo junto, descobrindo, esses saberes já estavam presentes ali, e já foram 

assuntos pelos quais eu me interessei, então o artístico e o educacional estavam bem juntos: 

experimentar, aprender, compartilhar, por muitas vezes, apresentar, por outras vezes, 

pesquisar. O que aconteceu é que foi saindo dos instrumentos, da música mais específica do 

instrumento, uma coisa mais geral de música, e de repente, percussão corporal. Aí focou 

bastante nisso, eu não voltei a dar aula de instrumento. 

R.F.:  Uma vez, durante esse processo de pesquisa de ensino, você virou para mim e perguntou: 

mas como passar para uma pessoa as questões da percussão corporal, talvez ela tenha um 

limite corporal que não consiga ultrapassar, e como fazer isso sem humilhar, sem ferir, e 

mostrar a ela que ela é capaz? 

F.B.:  Um espaço de segurança. Um espaço emocional, de confiança. Esse é um ponto bem 

importante, porque eu fui descobrindo isso aos poucos, não é nada que eu sabia. Mas, se 

pensar desde lá de trás, na minha experiência, aprendendo ou ensinando, parece que é criando 

um vínculo emocional de apoio e tendo uma sustentação do outro, um ambiente de 

brincadeira, que cria um ambiente de confiança, a música acontece. Essa é minha principal 

crença. Como se você botar pressão demais ou expectativa demais, virava algo maçante, muito 

chato de fazer. Ou também se fica uma coisa muito largada, sei lá, acho que isso, no meu fazer, 

já estava premente. Estava acontecendo. 
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R.F.:  Como foi o processo de abertura para outros educadores darem oficinas de percussão 

corporal?  

F.B.:  O que aconteceu é que, cedo, eu fazendo essa oficina, é claro que eu abri para quem já 

estava com experiência nisso, como o Hosoi e outros, para darem oficinas também, eu não 

segurei muito a bola, quer dizer, a gente cada vez mais ampliou, você e outros começaram a 

fazer, e acho que tinha encontros em que a gente fazia umas avaliações, alguns papos, mas... 

R.F.:  Mas você montou um grupo de estudos. 

F.B.:  Mas era um grupo que a gente não gastava um tempo falando sobre pedagogia. A gente 

tocava, era prática, e se entendia aí muito bem. Quer dizer, era um grupo, a não ser que eu 

esteja enganado, que em nenhum momento se dispôs, vamos sentar, vamos fazer um grupo 

de discussão pedagógica, leitura de texto, de discussão. Tinham sim, mas eu acho que a prática 

que a gente fez foi tão intensa, foi por tantos anos, foi tão rica, foi tão legal, que, por mais que 

cada um possa levar para um lado diferente a Percussão Corporal, teve uma fonte em comum. 

Teve uma prática em comum. A gente praticou muitos jogos: da Flecha, Psicotécnico, Ecos, 

Refrão/Improviso. Esse grupo da AUÊ, ficamos uns 5 anos, sei lá fazendo constantemente. Deu 

uma grande base de experiência para todo mundo, a gente aprendeu junto. 

R.F.: E a qualidade sonora, você acha que veio desses estudos em conjunto? Por que apesar de 

você ter uma sistematização, de usar alguns exercícios, toda aquela gama de jogos que foi feita 

naquela época, hoje é totalmente diferente. Você acha que isso muda sonoridades? Você acha 

que isso interfere na qualidade sonora do grupo? Ou hoje em dia você também já desenvolveu 

outras coisas que chegam naquele resultado mais rápido? 

F.B.:  Não, o que acontece é assim, a gente teve a sorte de ter muitos anos de experiência para 

poder acertar, errar várias vezes, e chegar a um resultado. Assim, eu fui sistematizando os meus 

exercícios, quer dizer, sempre reciclando coisas que já existiam, ou coisas que tinham chegado 

a mim, ou coisas que o Stenio começou a me influenciar, a gente teve a experiência na ULM 

por alguns anos, que também deu para desenvolver, talvez pelo menos uns 5 ou 6 anos com 

grupos lá. Muitas vezes eu trazia variações de jogos no caminho, eu vinha guiando o carro, 

perto de chegar, e me vinha na cabeça uma variação de uma coisa que a gente não tinha feito. 

Então, para mim, assim, é um agradecimento pela chance de ter tanto tempo, as pessoas 

dispostas de tanta energia, porque a gente teve tempo de sistematizar. Depois, com o grupo 

Fritos, outros grupos, que vieram a partir desse movimento, claro que foi particularizando e 

tendo vários estilos diferentes, mas para mim, no meu caso, eu fui desenvolvendo uma 

sistemática de alguns jogos, onde, vários desses conceitos, desde se as pessoas estão 

emocionalmente confortáveis lá, o tempo que a gente está usando a voz, o tempo que a gente 

está usando o pé, o tempo que a gente tá sentado, que a gente está em pé. Todas essas 

questões, eu fui chegando numa maneira, numa sistemática de fazer, mas por ser uma coisa 

plural, em que várias pessoas também estavam colaborando, também dando oficinas, eu não 

tive um controle em fechar, assim, eu fui cada vez me envolvendo na minha maneira de fazer 

e vendo quão benéficas eram essas variações que os grupos iam trazendo. 
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R.F.: Você teve vários grupos, mas você já deu algum curso regular, em escola? 

F.B.:  Eu dava aula no Logos para crianças, em 99.  

R.F.: De que idades? 

F.B.:  Eram grupos mistos, porque como eram cursos de atividades complementares do horário 

normal de aula – os que estudavam à tarde, chegavam mais cedo – misturava crianças de 4 a 9 

anos, tinha várias idades, era como se fosse uma eletiva, uma matéria.  

R.F.:  E como era dar aula para criança de 9 anos? 

F.B.: Foi uma experiência legal, porque tinha que encontrar... tentar acostumá-los com alguns 

jogos, uma sistemática, tentar encontrar um ponto em comum. Sempre tinha crianças que 

estavam começando do zero, outras já tinham se adiantado, daí chegavam novos. Era uma 

situação sempre difícil, inicialmente, de conseguir a atenção deles. Eu, por exemplo, sou a 

pessoa, dentro dos Barbatuques, que tem menos experiência de ter dado aulas em escola, de 

ter dado aula para crianças.  

R.F.: Não é o que você gosta, você fez, mas não é bem o que você gosta? 

F.B.:  Eu gosto, mas na prática eu gosto muito mais, eu acho que eu sempre tive um gosto de, 

informalmente, com as crianças, mostrar, brincar, mais do que estar enquadrado dentro de um 

horário de aula, poderia ter sido, foi uma opção também, mas acabei me especializando mais 

com os adultos, principalmente, mais para a frente, com o interesse dos educadores. Eu 

pensava que, em um grupo de trinta educadores, cada um deles leva para outros lugares e vão 

saber muito melhor as particularidades dos seus grupos. Foi outra coisa que me tendeu mais a 

universalizar, como eu estava falando antes, do que ficar em uma escola, do que ficar fixo. Mas 

eu sinto que meu trabalho atingiu muito, através de todos vocês, você inclusive, de todas as 

pessoas do Barbatuques e dessa época da AUÊ, que pegaram cada uma dessas experiências, 

desses procedimentos, desses jogos e foram aplicando e adaptando, verificando o que funciona 

ou não para cada idade ou para cada grupo. Parece que não existe tanto assim uma regra. 

Lembro de alguém chegar e dizer: “esse jogo não funciona para essa idade”, mas alguém chega, 

experimenta e funciona. Por que? Acredito que por uma série de questões; é o jeito, é a 

maneira, é a confiança, é o ambiente. Acho que, em minha trajetória, talvez por eu não ter 

sistematizado demais, como publicação ou como controle do que os outros faziam em relação 

ao que eu passei - foi uma opção - mas foi trazendo uma organização grande para mim, 

sistemática, eu tenho organizado todo o sistema que eu uso na minha cabeça. Mas não me deu 

vontade de ditar regras demais, isso pode ou não pode, parece que eu estou aprendendo cada 

vez mais, talvez eu possa sistematizar. Porque sempre vai ter uma exceção, sei lá, você vai fazer 

uma afirmação muito definitiva e depois ter outra experiência. 

R.F.:  E dos grupos para quem você deu aula, tem sempre aquele que produz mais e outros que 

não tanto quanto se gostaria. Você pode citar algumas experiências? 
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F.B.:  São muitas, porque ao que eu mais me dedico são oficinas em vários países; muitas delas 

duram um dia só, duram dois dias ou três, difícil comparar porque tem uma maneira maior. Eu 

vejo que aconteceu o seguinte: um grupo de estudo da AUÊ que virou Barbatuques, depois um 

grupo de estudos da AUÊ, também que virou o Grupo Fritos, que é um núcleo, que abriu pra 

muitas pessoas, umas tinham feito oficinas na Oswald de Andrade, com a Flavinha, a Dani Zulu 

e o Mau, que eles fizeram no meu lugar, uma coisa que eu passei para eles, estavam começando 

a dar oficinas, foi legal fazer em grupo, na ULM, muitos anos, juntaram-se pessoas que 

derivaram em vários grupos e esse grupo mais recente, no Teatro Querosene, no Butantã, que 

está desde 2009, um grupo que, no fundo, traz de volta pessoas de várias épocas e alguns que 

foram se iniciando, também. São os principais grupos que eu vejo que, em São Paulo ou nesses 

lugares mais centrais nossos, de encontro, deram frutos, assim, deram resultados de pesquisa 

ou estão trazendo repertório, estão trazendo muita experiência. 

Como um particular em oficinas de um país e outro, eu nem saberia dizer; foram muitas. 

R.F.:  Mas teve algum que teve um resultado que você julgou legal? Além dos Barbatuques? 

F.B.:  O Batucadeiros de Brasília, por exemplo, por que lá, não fui eu que iniciei. O Ricardo 

Amorim tinha feito oficina comigo, talvez, no [curso] Kodály, ou no SESC Vila Mariana, em 1999 

ou 2000 e, a partir da situação que ele tinha lá, de espaço, de poucos recursos, e de todas essas 

ideias da cabeça, que ele já estava, da Percussão Corporal, foi propício para ele iniciar, ele que 

desenvolveu um trabalho incrível ali. Eu fui visitar o lugar, e conhecer e colaborar, no momento 

em que ele já tinha desenvolvido por vários anos, ele já tinha o resultado, eles mostraram pra 

gente, num show. Ao final do show, foram ao saguão e tocaram. Ou seja, eu vejo que é uma 

influência indireta, pelo que eu influenciei e o Ricardo, ele fez um trabalho incrível em cima, 

desenvolveu, e eu ainda tive chance de trabalhar com eles. Só pelo nível de inclusão social, pelo 

desenvolvimento de competências, de auto estima de todos ali, de reflexos que traz na região, 

de tudo, de coisas agregadas, já acho importantíssimo esse trabalho do Batucadeiros. 

R.F.:  Incrível, né? A coisa vai virando uma teia... 

F.B.: No Sul eles desenvolveram um grupo Batukatu, com pessoas que haviam feito oficina, e 

assim por diante; o grupo Tok, em Barcelona, de pessoas que também tinham feito oficina, e 

deram continuidade, como por exemplo a Tais que é dos Barbatuques também. São grupos que 

foram tendo vida própria. E essa experiência mais recente da Orquestra Corporal [atual 

Orquestra do Corpo] ou de grupo de estudos. Lá, por um lado, são desenvolvimentos de coisas 

novas, mas, por outro, é simplesmente convocar de volta pessoas que são importantes para a 

gente na história da trajetória, porque alguns novos chegam, mas tem pessoas que trazem 

muita riqueza, com essa história de vida de cada um, é muito rico, é diferente de um 

treinamento para uma audição ou para um musical, não é? Isso está vindo com as histórias de 

vida da pessoa, tem uma coerência social, ou será um tipo de cultura popular, também, pela 

maneira como vem. Tanto que a gente vê o IBMF (International Body Music Festival), festivais 

que já levaram isso para um nível de circulação muito maior, mundial de conhecimento. 
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Então, a minha trajetória tendeu a universalizar e a ser, de alguma forma, não detentora total 

do método. Eu fui tendo clareza da minha maneira de ensinar, de trabalhar, e isso, nas minhas 

oficinas, eu passo, mas, com um olhar generoso, porque eu vejo que o mais legal é essa 

diversidade. 

R.F.:  O que você acha prioritário para que as pessoas possam atuar como músicos e professores 

de música? 

F.B.: O amor por essa atividade, sentir que tem gosto, paciência para perceber diferentes 

maneiras de abordar com o grupo, pois você tem que ter um pouco de desapego e saber se 

repensar. Porque, às vezes, sua maneira de aprender não vai ser a mesma que vai servir para 

uma pessoa, tanto em aula individual como em grupo. Agora, tem um lado que eu chamaria 

também de carisma ou animação, vontade de conseguir trazer uma alegria para o grupo, uma 

confiança, que está ligada à paixão pelo que se faz. Porque você, de alguma maneira, eletriza o 

grupo, traz a energia, a vontade, convoca para que as pessoas olhem para algumas coisas. Tem 

um lado de humor, de brincar um pouco com isso, e talvez também tenha essa coisa específica 

do conhecimento do assunto. O conhecimento principal acho que é o conhecimento que tem 

no coração, sentir a coisa mesmo. Não é só de saber e ter lido. Porque música tem isso, uma 

experiência. Se a pessoa é um professor de música, quer dizer que ele se diverte tocando um 

violão ou cantando ou ouvindo música ou batucando, e caso não, seria estranho, porque, para 

ele, só transmitir uma coisa friamente, parece que não vai. Então, esse contato do educador 

com a música, tocar, brincar, ir buscar, conhecer, ter cada vez mais conhecimento e domínio, 

é fundamental. 

R.F.: Quais são as capacidades e habilidades cognitivas, musicais e humanas que são essenciais 

para o exercício da docência musical? 

F.B.: Condensando um pouco isso que eu já estava pensando, cada educador deve ser um 

emissor de música, a música tem que passar por ele, ou seja, ele dominando o instrumento, ou 

tirando som do próprio corpo, ou cantando, ou dançando. Ele tem que ter a música como uma 

aliada, amiga dele, é algo que ele tem que viver, ter uma experiência com isso, não é algo que 

ele leu a respeito, só. Pertencer a algum grupo que pratica música, ou, então, dominar algum 

instrumento, gostar de cantar, de ouvir música, de cantar música em grupo é muito importante, 

amor por transmitir, por lidar com pessoas que pensam diferente, isso dá muito trabalho, de 

você achar soluções, achar o ritmo em comum, a paciência.  

Eu não acho que seja uma coisa que dependa só de uma graduação numa instituição ou numa 

universidade, isso pode ajudar, mas não garante. Na mesma forma como o fato de não ter, a 

priori impede, limita. Porque tanta gente que ensina bem, que ajuda, que é um facilitador para, 

em grupo, as coisas acontecerem, seja em cultura popular, como tanto “cantador” e “puxador”, 

ou como o Stenio, que trabalha com grupos, seja de qual forma for, a academia é uma parte 

disso, que, principalmente, traz o saber de uma forma sistematizada, os históricos, a 

sistematização ou um lado, até, muitas vezes mais racional, mental, que é importante, também, 

na transmissão. Mas, se a gente vê em cultura popular um ensino de canto, de dança, em 
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qualquer tradição, no Brasil, no mundo, a tradição oral, essa coisa mais africana, de transmissão 

e dos clãs, dos contadores de história, de tudo isso, dão conta facilmente. Inclusive isso é muito 

saudável para uma ligação do ser humano no coletivo, na sua tradição, no seu bairro, na sua 

cidade, onde ele estiver. Isso está ligado a um fazer, um fazer social também. Essa aula de 

academia, de aula de música, de escola de música é importante também, mas ela é aquela 

sistematização, mas ela é muito mais recente na história.  

R.F.: Você acha que as duas se complementam? 

F.B.: Para mim complementou muito, porque foi muito útil eu ter tido uma vivência mais 

informal, mais intuitiva, e um momento onde eu tive mais uma sistematização, um professor, 

um facilitador. Mas eu tive sorte de esses professores serem muito amorosos e compreensivos, 

no sentido de que eles pegavam a partir do que eu gostava, que as vezes, olhando agora, podia 

ser bem restrito. Eles valorizavam aquilo e ampliavam, faziam eu olhar mais para lá, mais para 

cá. Mas, a princípio, não me moldavam muito, acho que iam me trazendo oxigênio para essa 

curiosidade, referências. Alimentou muito. Eu acho que eu acabei indo até mais para o lado do 

intuitivo, do autodidata. Sinto até falta de ter uma melhor formação em leitura musical, não de 

cifra que eu leio bem, mas da leitura mesmo das notas, prática de arranjo, de escrever um 

arranjo, eu poderia ter estudado mais na faculdade, eu poderia ter me desenvolvido mais, seria 

um ganho, eu ficaria contente. Mas não me fez falta. Não me fez falta até o momento eu ter 

escrito as músicas dos Barbatuques no papel, era tudo memória, e a gente fazia.  

 Claro que, quando mais recentemente, chegou o Carlos Bauzys foi interessante 

também, mas até então, não sinto que fez falta, eu pendi mais para esse lado intuitivo, valeu a 

pena, porque era o lado da educação que eu queria mais enfatizar, porque o lado mais 

sistematizado já tem muito aí, de referência. Eu sentia que talvez por mim, pela minha visão, 

ou seja, mais racional ou não, eu queria pender mais para esse lado, memorização, sentir o 

ritmo, lembrar, não depender só de partitura ou só de reproduzir. Aprende, experimenta – 

como o Gramani mostrou todas essas possibilidades: inversão, independência rítmica – mas 

cria em cima, cria em cima, faz a sua coisa, improvisa, volta, ouve o outro. Deixar numa mesma 

medida a improvisação e o conteúdo, não ser só um ou outro. 

R.F.:  A criação e o improviso estão muito dentro do seu trabalho. Porque você acha que a 

improvisação é tão importante assim? Quais são as capacidades que você acha que ela 

desenvolve? 

F.B.:  Eu acho que ela faz você praticar os conteúdos, faz você juntar o conteúdo técnico manual 

de como segurar uma baqueta ou tirar o som do corpo, ou seja de conteúdos como escala, ou 

notas, ou sequências rítmicas. Digamos que você estuda o Pozzoli ou então você aprende essa 

escala. Se você tiver um tempo para brincar e fazer variações em cima disso, ou seja, o que é a 

composição e ao mesmo tempo a improvisação, são momentos de você adquirir intimidade 

com o material que você  estava só entendendo como um número ou então olhando à 

distância, você dá um aperto de mão, você fica amigo, você brinca, você experimenta, 

começando por aqui ou por ali. A composição, improvisação lhe dá intimidade com os 
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conteúdos musicais, com os timbres, com as escalas, notas, com as sequências rítmicas, com 

as subdivisões. Você experimenta, um professor o facilita a ter contato com isso... agora 

experimenta você; agora, fraco, agora, forte, agora, só o começo, só o final, agora, silêncio. 

Através disso, o aluno, que está se desenvolvendo musicalmente, reconhece como íntimos, 

como amigos, como aliados, aqueles parâmetros musicais. Eles não podem estar muito 

separados. A composição e a improvisação, na minha visão, não são práticas futuras que você 

vai fazer depois de cinco anos, depois de você entender todas as escalas e todos os parâmetros 

e depois você vai mexer, assim como também é difícil você falar improvise, assim do nada e 

não dar nenhum parâmetro, nenhum timbre, nenhuma sequência. Se você dá poucos 

elementos e já universaliza de variar, ou então ao improvisar, você ter restrições também, é 

um terreno muito fértil, parece que você tem terra, você joga água, você tem semente, você 

cria um ambiente favorável. Ao estilo individual de cada um, cada um procurar seus limites, 

suas características, isso ajuda também. 

R.F.:  Você acha que seria legal se existisse uma matéria dentro da academia que trabalhasse 

tudo isso e que fosse mais intuitiva, você acha que existe esse tipo de disciplina dentro da 

academia? 

F.B.:  Poderia ter, ou até como eu fazia aula com o Gramani, existia espaço para esse tipo de 

coisa, para sentir. Nas outras aulas também tinha, em algum momento, mas acho que, mais do 

que ter uma matéria que faça isso, pode ter, também, mas que permeasse todas as matérias 

de certa forma. Acho que isso acontece, os bons professores fazem isso na universidade. 

Imagine, estudar arranjo onde tem muitas regras, tessituras, muitos limites, muitas coisas a 

conhecer, se aluno estudar o que foi feito ou tiver mais intimidade com todos esses conteúdos, 

se ele praticar, errar bastante, se ele puder aplicar todos essas matérias que podem ser 

aplicadas em uma orquestra da universidade ou em um grupo de prática, eu acho que isso já 

seria legal, porque é muito complementar, ter uma parte mais teórica, ter uma parte mais 

mental. Tocar em grupo é uma coisa muito importante, praticar olhando o outro, sentindo o 

outro e todas as questões que estão em jogo. Então, mais do que uma matéria, assim no 

conjunto da obra de todas essas disciplinas, pudesse a pessoa experimentar todos esses 

potenciais, essas capacidades, capacidade de se concentrar em si mesmo, de ouvir o grupo, 

estudar uma parte em matemática, uma parte que é bem corporal, tem uma parte que é bem 

emotiva, que é de brincar, de fazer sentir vínculo com o outro, o ideal é que pudesse ser 

contemplado numa universidade. É o que eu tento fazer, às vezes, em uma hora, na aula de 

percussão corporal. Às vezes, em uma hora, você passa por tudo isso de alguma maneira, tem 

uma fração disso. 

A percussão corporal, talvez, poderia ser uma boa matéria para ajudar a amarrar essas coisas. 

Você vê que, muitas vezes, ela é uma ferramenta, não precisa ser ela o tempo todo. Ela faz uma 

boa amarração, porque está todo mundo com os mesmos objetos, está todo mundo mais 

desarmado, independente de um ser compositor, outro arranjador, outra toca trompa, outro 

tímpano. Chega na língua, ali é o corpo, é estalo, é palma, é pé, fica todo mundo num nível só, 

num nível acústico. Ela ajuda. 
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R.F.: As disciplinas ofertadas hoje nos cursos de música são capazes de subsidiar o seu exercício 

profissional? 

F.B.: Não sei se estou tão a par de tudo como vem acontecendo hoje, pensando em várias 

universidades, UNESP, USP, UNICAMP, Santa Marcelina, tem várias. Eu acho que sim, eu acho 

que, no geral, está um nível muito bom e, junto com isso, os alunos, conscientes da escola da 

vida, de tocar em grupo, tocar em bar, ou seja, se apresentar, tocar em grupos de estudo. Essa 

vivência além da universidade, aí sim, eu acho que complementa. Se as pessoas têm práticas 

musicais coletivas, se isso for do interesse delas, acho que é um bom complemento, e para os 

que vão mais para a pedagogia, para a licenciatura, os estágios são muito importantes. Acho 

que a experiência de dar aulas em escola ou ser auxiliar de trabalhos dos outros. Acho que, 

contando com esses complementares da prática, da vida, seja artística ou pedagógica, acho 

que fica bem completo. 

R.F.: Ao ouvir você falando da prática e do fato da percussão corporal poder ser uma 

ferramenta, me veio uma questão: você fez um caminho do instrumento para a percussão 

corporal. Eu percebo que a maioria das pessoas que entraram em contato com a percussão 

corporal começou a entender o instrumento, depois desse contato. Você percebe isso, acha 

que é verdade? 

F.B.:  Não sei se precisa ser nessa sequência, mas o que eu acho é que, talvez, na nossa 

formação, na minha formação musical, a percussão corporal não fosse tão popular ainda. 

Quando eu era criança, não tinha esse tipo de aula. Acho que eu absorvi isso pelo esporte, e 

pela música, e fui sintetizando mas, essas gerações que já têm uma aula de percussão corporal 

ou em que a percussão corporal está presente, talvez isso seja um pouco mais recente, de 

quinze anos para cá, onde os reflexos dos trabalhos do Stenio, dos Barbatuques, de vários 

outros,  foram entrando mais para esse meio, e é incrível você observar as crianças que já veem 

com essa informação corporal, com um grande desenvolvimento motor e criativo; isso é muito 

legal. 

 Quando isso não existia como aula, claro que existia como brincadeira de mão, nas ruas, 

como jogos e como danças, cirandas, todas as brincadeiras de amarelinha, todas essas coisas, 

essa informação motora, rítmica e musical de brincadeira já existia. Mas eu acho que, hoje, 

com um pouco mais de consciência dessas ferramentas, estão surgindo gerações que vêm a 

percussão corporal como nada demais, como sempre teve; a mãe já fazia, alguém já fazia, não 

é uma novidade. Talvez eu e o Stenio ainda tenhamos pegado o momento em que isso foi 

ficando um pouco mais popular ou pouco menos visto só como uma coisa exótica, mas uma 

coisa que pode trazer um resultado musical legal e um resultado pedagógico legal, também. 

R.F.: Considerando o cenário atual da sociedade brasileira, qual seria, em sua opinião, a 

contribuição mais importante que a educação musical poderia oferecer? 

F.B.: A maior seria esse desenvolvimento desses saberes musicais aplicados em outras áreas, 

ou seja, menos no sentido de educação musical, formar músicos – pode formar também, ótimo 
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que forme – mas o ganho enorme dos saberes musicais(,) na matemática, na língua portuguesa, 

na educação física, ou seja, como esses saberes, que estão ligados com esse desenvolvimento 

motor, com a escuta, com o desenvolvimento da sensibilidade, do forte, do fraco, do rápido, 

do devagar, como isso vai dando uma inteligência que, acho que isso, hoje, em  neurociências 

se prova mesmo, que o contato com música, em determinadas idades, desperta todo um lado 

cognitivo geral. Se os educadores pudessem passar amor através da música, confiança nas 

crianças, através de fazer atividades em grupo e desenvolver suas características por meio da 

música, acho que esse é um ganho, não para formar músicos, mas para formar pessoas que 

têm a sensibilidade musical, o conhecimento musical como uma ferramenta enorme, para a 

vida, para lidar com situações, para lidar com a compreensão ao outro, com o conhecimento, 

matemática, ferramentas corporais, uma inteligência dos parâmetros da música aplicados a 

outras áreas.  

R.F.:  Como você vê a formação musical profissionalizante nos conservatórios, nas escolas de 

música não oficializadas e nas escolas municipais de música (OSESP, Fundação das Artes, etc) e 

como você enxerga essas fundações? 

F.B.:  Tenho também pouco conhecimento, assim, para falar em detalhes. Porque eu me formei 

a vinte anos. Não sei se estou tão a par. O que eu vejo é que todas elas estão muito bem por 

um lado porque eu acho que estão mesclando esse lado informação, esse lado teórico, o lado 

do conhecimento com práticas musicais. Tocar em grupo, apresentar concertos, recitais “big 

bands”, grupos. Nesse sentido eu acho muito legal, muito completo. Mas eu precisaria saber 

mais detalhes, porque, para minha prática musical, eu não dependi de aprender isso na 

faculdade, quer dizer, eu fui trazendo informações da vida musical pessoal junto com o 

conhecimento acadêmico e fiz a minha síntese, eu não saberia afirmar se para o que eu 

faço...eu vejo muito bem, eu vejo uma qualidade cada vez maior. 

R.F.:  Em que medida o ensino superior de música se recente de uma falta de uma formação 

musical de nível médio? O que poderia interferir no ensino musical na faculdade se fosse 

antecedido por um ensino musical no ensino médio? Qual seria a vantagem? 

F.B.: Seria enorme, porque, já chegariam com um grande alfabeto, mesmo esses testes de 

aptidão, as pessoas estariam todas num nível mais em comum. Mas eu tenho medo que esse 

conhecimento anterior seja um conhecimento muito imposto, que as pessoas não possam 

sentir esses elementos musicais. Se for só para um vestibular, para saber, não sei o quanto que 

seria efetivo, quanto que seria benéfico. Por exemplo, eu sei que o canto orfeônico, acho que 

foi uma intenção muito boa do Villa-Lobos, mas, para muitas gerações, pode ter ficado como 

uma coisa chata, uma coisa obrigatória, conforme a maneira como foi feita, por isso que eu 

acho que não é só a inclusão da música no ensino médio ou no ensino fundamental, mas como 

isso vai ser feito. Se isso pode ser feito trazendo amor à música, conhecimento para as crianças, 

de uma vivência musical, de sentir os parâmetros musicais, de uma maneira sincera, aí seria 

ótimo, porque vai funcionar, tanto para a formação geral dela, como para os que vão fazer 

vestibular de música. 
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R.F.:  Pode se fazer a transcrição. Não da leitura para o corpo, mas do corpo para leitura, de 

repente, fazer a decodificação e não, dar a codificação; é um caminho inverso. 

F.B.: No mínimo construtivista, em que a pessoa vai descobrindo junto, ou tendo coisas 

compartilhadas. Seria interessante. 

R.F.: Você acredita que tornar o ensino técnico de nível médio, oferecido em conservatório ou 

em outras escolas um pré-requisito para o curso superior de música, poderia contribuir para 

elevação do nível dos estudos nesses cursos? 

F.B.:  Puxa, complicado, hein? Porque muita gente vai ter uma formação de rua, super legal e 

que correu atrás dos estudos. Pode ser um supermúsico, pode contribuir nas turmas, na 

universidade, não sei. Não que seja um coisa ruim, eu acho ótimo esses cursos técnicos, 

acadêmicos, mas, na minha humilde opinião, que eu não tenho muito conhecimento disso, 

acho que não. Pois tem muita gente da escola da vida, de rua, e de outras culturas que sejam 

populares. Porque, talvez, você estivesse privilegiando alguns aspectos do saber musical e, se 

você pensar em uma universidade que vai abranger vários aspectos, como por exemplo, na 

minha época nem tinha muito, depois foi tendo mais, e a gente tinha um professor ótimo que 

é o Zan, que trazia isso, como por exemplo a produção musical, que era o músico aprender a 

se produzir e lidar com o lado empresarial do seu trabalho também, é uma questão muito 

importante. Então, uma universidade que pegasse todos esses aspectos, da prática musical em 

grupo, do estudo teórico, do lado gestor, do lado educador, todos esses lados, seria 

interessante. 

R.F.:  Nossa é pouco tempo para muita coisa 

F.B.:  É. E, às vezes, algumas pessoas que têm uma experiência não de academia, se elas passam 

no teste teórico, se elas dão conta, deveriam ser inclusas também. 

R.F.: Quais suas publicações voltadas para a música? Você pode enumerá-las? 

F.B.: Os CDs artísticos, acadêmicas não, alguns pequenos textos, na revista da ABEM, em forma 

de alguma apostila, mas a produção maior são os CDs e DVDs do Barbatuques. São quatro CDS: 

O corpo do som, O Seguinte é Esse, Tum Pá e o Ayú. Aí tem dois DVDs, o Tum Pá ao vivo e o 

Corpo do Som ao vivo. Claro que ficaram músicas em trilha sonoras e em outros contextos 

também. Mas foi muito mais isso do que uma publicação acadêmica. O que eu acho que é legal, 

porque, talvez, o grupo Barbatuques tenha ajudado a colocar a percussão corporal com mais 

visibilidade e como ela, sendo uma aplicação para aquilo, aquilo não é só um processo 

educacional, pode subir no palco e mostrar uma música, um show, tocar em vários lugares, 

então ficou importante como um cartão de visitas, uma vitrine da percussão corporal como um 

resultado artístico, embora o educacional estivesse lá junto. Então acho que foram mais essas 

produções. 

R.F.:  Qual valor você atribui à pesquisa no cenário musical em geral? 

F.B.: Artística ou educacional? 
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R.F.:  No cenário musical 

F.B.:  Acho que é tudo, porque você pode pesquisar, poder dedicar tempo para, por um lado, 

ouvir e se influenciar por referências, sintetizar a sua composição, a sua forma de ensinar, seja 

o que for; é muito importante ter esse tempo, né? Ou seja, para ter um resultado, tem que ter 

uma trajetória. Então, a pesquisa é aquele tempo essencial para o artista desenvolver e azeitar 

cada vez mais o seu fazer. E isso, se dividir um pouco no lado estudo, no lado criação, no lado 

audição, de você ser influenciado, também, e acho que um lado social, também. Esse lado da 

prática com o grupo, com o outro, com a troca. Quanto mais tempo você puder ter de pesquisa, 

de ensaio, de experimentação, mais vai lhe dar um caldo, um resultado, mesmo. E, muitas 

vezes, não dá tempo, dependendo do tipo de trabalho. 

R.F.:  Você curte a pesquisa de sonoridades de outros lugares. Por exemplo, você toca cítara 

indiana. O que é que te fez procurar essas sonoridades do outro lado, de outras culturas? 

F.B.:  Nunca foi muito pesquisa teórica, foi pelo gosto, por sonoridades, por gostar de outros 

estilos, como eu comecei a ter curiosidades e a cítara era um instrumento pelo qual eu tinha 

curiosidade. E, quando eu pude, mais para frente, comprar uma cítara e estudar um pouco, era 

um sonho musical. 

R.F.:  Você chegou a ir para Índia nessa época? 

F.B.:  Não, não. Era um mestre indiano que estava vindo para cá e eu pude encomendar, com 

antecedência, uma cítara. (Shastri) 

R.F.:  E a sonoridade da música indiana, como você se interessou por ela? 

F.B.:  Foi natural, porque todos que ouviram Beatles com atenção e outros grupos onde a 

música indiana já estava chegando, chegaram até o Ravi Shankar, então acaba sendo um cara 

que eu já havia escutado bastante. A música indiana me interessou e ela realmente é muito 

rica, em todos os sentidos, seja rítmico, harmônico. Harmônico não, mas melódico, porque 

harmônico é mais fixo, é mais pedal, mas a melodia varia muito. Mas por esse lado de uma 

visão espiritual do estudo da música como autodesenvolvimento, um respeito pela música, 

pelo estudo, pela disciplina. Que eles têm muita disciplina, eles têm uma coisa integrada de 

estudar música, também as sílabas rítmicas e também a dança, ou seja, está tudo muito 

integrado. Uma pessoa que estuda instrumento, deveria também estudar a dança, deveria 

estudar tabla, outros instrumentos. Mas eu nunca tive muito conhecimento, era uma coisa que 

me atraía, a sonoridade, e virou um sonho, como alguém que toca algum instrumento de corda. 

Para mim, que tocava violão e guitarra, a cítara era um objeto de desejo, porque era um 

instrumento muito interessante, muito diferente. Mas não consegui me aprofundar muito e 

nem ter muito conhecimento de música indiana, mas como alguém que gosta de ouvir e 

dedicou um tempo ouvindo. Em outras épocas, gostei de ouvir flamenco e, assim por diante, 

várias tradições e estilos musicais me interessaram. 

R.F.:  Quantos instrumentos você toca? 
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F.B.: Não sei. Acho que eu não tenho muito essa coisa de ser um especialista em um 

instrumento, acho que eu sou mais um generalista que gosta de fuçar em vários instrumentos; 

a especialidade é mais a guitarra e o violão. Instrumentos de corda, que são minha base. Como 

o piano é um instrumento intuitivo muito antigo, eu não cheguei a estudar muito; fiz mais uma 

transposição da guitarra para o piano, do violão para o piano. Não tenho a técnica nem uma 

formação de pianista, mas acabou virando um instrumento referência; então, mais esses. 

Despois me interessei por instrumentos de sopro: a flauta de pífano, a flauta de bambu, aí 

acabei tocando um pouco de flauta transversal, ter uma noção; e os instrumentos de corda 

derivados, porque eu toco guitarra, toco baixo também, ou então eu posso pegar um 

cavaquinho ou algum instrumento e tirar algum som. Tenho facilidade para tirar, nos de cordas. 

Mas não estudei tantos, porque de sopros eu não estudei mais.  

R.F.:  Como é essa questão da técnica para você? Porque a hora que você sacou a possibilidade 

de fazer música com o próprio corpo, você começou a sistematizar isso. Eu tenho a impressão 

de que você é um cara que gosta de estudar técnica. 

F.B.:  É, talvez; técnica nunca foi uma coisa muito chata para mim, porque, quando eu fui 

desenvolver, sistematizar mais a percussão corporal, eu já tinha estudado muito harmonia, eu 

sabia muitas escalas e tinha um conhecimento harmônico. Então, eu não tinha um 

conhecimento de percussionista, não tinha estudado bateria, nem técnica de percussão. Então, 

quando tinha uma abordagem mais harmônica e melódica, eu fui aplicando mais um lado 

melódico da percussão, e isso, talvez, tenha parecido uma técnica; talvez seja uma técnica, 

porque despertou alguma coisa nova. Mas, se for ver, realmente, eu não tinha nenhuma 

preguiça de estudar uma escala ou treinar, porque nunca foi uma coisa chata. Mas eu nunca 

fui tanto de ter uma técnica rápida, de ser um cara que toca rápido, mas de ter curiosidade por 

estudar harmonia, escalas, compor, aplicar esse tipo de coisa. Mas não sei; não sei se eu 

estudava tanto; talvez, um lado de brincar e um lado obsessivo, que é bom, também, aquela 

coisa de você...não, eu vou até conseguir pegar, você fica insistindo, um lado até positivo de 

ser obsessivo, vai ver que eu até era. 

R.F.:  E como é que é o seu processo de composição, você tem um ritual ou uma coisa assim, 

você senta e diz, agora eu vou compor ou a coisa vai surgindo naturalmente? 

F.B.:  Não, porque no caso da percussão corporal, do Barbatuques, ela vem muito por 

encomenda, por determinada coisa a que você quer chegar. Por exemplo, usar esse ritmo, ou 

então nesta aqui, usar mais a voz, usar mais os pés, ou usar mais a palavra. 

R.F.:  Por que vem essa encomenda tão direcionada? 

F.B.:  Porque, às vezes, no desenvolvimento de algum espetáculo ou CD que a gente esteja 

fazendo, dependendo do repertório que a gente esteja desenvolvendo, muitas vezes, é 

necessário um balanço de uma composição pender mais para cá, no andamento, ou, então, 

nos movimentos. 

R.F.:  Até para não estressar o corpo? 
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F.B.:  É, tanto para o corpo quanto para o ouvinte, ou de ritmos mais lentos ou rápidos, ou de 

músicas mais calmas ou mais agitadas. Então, muitas vezes, as músicas que parece que eu fiz 

só porque eu me inspirei, é por que, às vezes, tinha alguma encomenda. Como por exemplo, 

quando eu estava desenvolvendo o Barbapapa’s Groove ou o Baião Destemperado, as 

primeiras do Barbatuques, talvez era muito uma aplicação de técnicas que eu tinha 

desenvolvido, que a gente tinha estudado ou chegado junto, uma maneira de aplicar como 

colagens, como, por exemplo, parte A, parte B... colagens musicais aplicando descobertas, 

essas foram as primeiras coisas. E assim por diante. Andando pela África, uma outra música, a 

gente queria usar mais o pé, então como é que seria isso, e o pé não era um pé do sapateado, 

era um pé só de marcação. E assim por diante. Fazer uma música com o Stenio, a Invasão dos 

Monges, então, como que a gente vai acompanhar? Mais com a voz, a percussão entra aqui. 

Então para a gente sempre era um desafio, a percussão corporal vai ficar muito chata, muito 

tempo só ela, né? Então, sempre tinha algum tipo de encomenda, mais sutil até do que eu te 

falei antes, por exemplo, nessa é importante que a gente use mais a voz, por algum motivo, e, 

aí, eu acho que isso já limita beneficamente o compositor. 

R.F.:  E como você compõe? Porque você mesmo falou: eu não gosto de escrever, eu não gosto 

de partiturar as músicas. Como é que você compõe? 

F.B.:  De tanto fazer, as vezes eu pego um violão e começo a desenvolver padrões que acabam 

virando uma parte A ou uma parte B, ou uma coisa que vai fluindo; em percussão corporal, é a 

mesma coisa. Eu posso ficar improvisando direto, ou, então,  desenhando, fazendo contrastes 

de cores ou usando alguma coisa que seja um padrão, para mim no caso, muitas vezes 

matemático, até , não tanto de pensar no número, mas de buscar uma harmonia dos números, 

uma coisa estética, também do contraste, acho que os mesmos parâmetros da brincadeira de 

criança que me orientam. A diferença no Barbatuques é que, talvez, algumas coisas saiam mais 

de uma técnica, de uma exploração minha, de desenvolver alguma coisa, ou, se veio de fora, 

por exemplo, tocar um boi do maranhão, ou um maracatu, ou fazer uma coisa junto com um 

grupo francês, ou um grupo de tal país, americano. Essas encomendas, elas vão vindo e se 

encaixando na percussão corporal, então, com esse aparato que a gente tem, como a gente dá 

um tratamento para determinado ritmo? Que parte do instrumento rítmico vai para voz 

(tchiquitchi... – Faz o som do caxixi com a voz), qual vai para uma sonoridade mais grave? 

 É como se fosse o encontro de uma matéria prima que a gente desenvolveu, que ela 

por si só pode ser a fonte, ou seja, eu brincando com essa matéria prima, às vezes, vem de 

dentro para fora, eu não estou imitando nada, nenhum ritmo, nem imitando nenhum 

instrumento, estou mexendo com esses elementos daqui. Às vezes, sai disso, pensando agora, 

observando agora, ou, às vezes, sai de fora, nesse sentido: uma determinada, necessidade de 

desenvolver algum ritmo, ou uma parceria com algum artista, veem ao encontro desse aparato 

e a gente tenta solucionar. Vem de uma interação.  

 Mas o que eu acho interessante é que, nesse tempo, deu para desenvolver uma matéria 

prima, uns recursos, a gente sabe: tais sons são com a boca, tais sons são com o peito, este é 
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grave, este é agudo, este, no estúdio, tem este volume, a gente usa esse microfone, a gente 

toca a essa distância, este, no show, precisa de mais gente fazendo, este aqui, só um fazendo. 

Foi necessária muita trajetória, muito erro e acerto para chegar nisso. Aí, você fala, é muita 

pesquisa! É pesquisa, mas não é teórica, que você senta e vai ler um livro, ou pesquisar na 

Internet. É uma pesquisa in loco. 

R.F.:  É o que, na academia, chamamos de pesquisa ação, e acredito que essa é a sua pesquisa, 

é a pesquisa do Stenio. 

F.B.: É, eu acho que é isso, a gente não tinha ideia que ia chegar nisso, que ia abrir para tantos 

campos. Mas eu fico contente de ver que essa minha busca é a de tentar sistematizar o meu 

jeito e deixar uma liberdade para cada um, também, usar da maneira que achar melhor, 

digamos, trocando informações, trocando figurinhas. Mas, ainda, vendo-a como recurso de 

uma linguagem que, por um lado, é nova. [E, no entanto], é a mais velha do Homem, é o corpo, 

é aquela coisa. E ela pode desenvolver muito; pode estar no começo, podem chegar a muitas 

conclusões, [fazer] trabalhos incríveis de todo o mundo, assim como o Lucas Chiavatta leva para 

um lado , cultura popular por outro ; o Keith Terry, pessoas do mundo inteiro, como a gente 

falou, do Gramani, do Stenio, falou de tantas pessoas, Bobby McFerrin, os Fritos, o Zuza 

Gonçalves, o Ronaldo Crispim  o Pedro Consorte, as pessoas que estavam na ULM, em vários 

níveis, pessoas que estão começando, que estão já com uma trajetória... Às vezes a gente fala 

do Orff já como um cara muito maior, que veio antes, mas, vai saber se, no tempo dele, também 

não foi um pouco isso: descobrindo, fazendo, dialogando com a coisa da época, que devia ser 

um pouco mais acadêmica. Ele estava buscando um jeito mais natural; foi lá, beber nas fontes 

da Indonésia, em vários lugares, música do Jamelão... e fez uma síntese, na sua época. No caso 

dele, talvez, não fechou totalmente uma metodologia; as pessoas são desenvolvedoras, 

seguidoras, continuadoras do trabalho dele, mas teve uma experiência de buscar uma 

libertação através do corpo e da música e não fechou. Até onde eu sei, a metodologia não é 

totalmente dele, como sendo “Método Orff”, ele não fechou, até onde eu sei. O Schafer, é 

aberto também. Ele abriu vários caminhos, mostrou e não fechou em um método de trabalho 

específico, compartilhou experiência, teve muita trajetória. 

R.F.: Experiências como as suas também. Você não é um educador de sala de aula, mas é o que 

você falou, você é um educador disseminador, você dissemina a ideia, quem quiser que use do 

seu jeito. 

F.B.:  Sempre lembrando que já vinha de outras coisas, eu dei várias contribuições, mas a 

percussão corporal é universal. No meu caso eu dei algumas contribuições, todos do 

Barbatuques, mas é uma coisa muito antiga. Mas as pessoas que estão no entorno, como você, 

como várias outras pessoas que tiveram experiências profundas e particulares a partir dessa 

técnica, eu acho uma riqueza imensa, eu compartilho com isso. Não particularizei tanto por 

que no Barbatuques já era tão particularizado, tinha tanta coisa para fazer, que eu fico muito 

feliz de ver os frutos e de ver como é um começo que pode chegar a tantos lugares, a partir, 
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muito da experiência, do erro, do repensar tudo isso, vai chegar num lugar muito bacana ainda. 

Interessante isso, né? 
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ANEXO 2 – RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS DOS EDUCADORES MUSICAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 | P á g i n a  

 

QUESTIONÁRIO DE ORIENTAÇÃO PARA RELATO (AUTO)BIOGRÁFICO 

 

1. Descreva sua formação musical e os motivos que (o)a levaram a seguir a carreira de 

educador musical.  

2. Como e quais foram suas primeiras experiências como educador musical?  

3. Onde você atua atualmente? Descreva o tipo de instituição ou espaço e faixa etária com 

que trabalha. (Omita informações que sirvam para identificar o estabelecimento de 

ensino.) 

4. Quais as atividades que desenvolve em seu local de atuação? 

5. Você conhece as práticas da Música Corporal proposta pelos músicos educadores 

Fernando Barba e Stenio Mendes? Como conheceu? Fez algum curso com os referidos 

educadores? 

6. Você utiliza as práticas da Música Corporal em suas aulas? Como? Há algum 

desdobramento dessas práticas proposto por você em sala de aula? 

7. Com quais objetivos essas práticas são utilizadas em suas aulas? 

8. Pode descrever quais são, em sua opinião, as contribuições dessas práticas para o 

processo de ensino/aprendizagem da música e para o desenvolvimento de seus 

educandos? 

9. Você costuma avaliar seu trabalho? Como? 

10.  Na sua opinião, quais são as capacidades e habilidades cognitivas, musicais e humanas 

que você julga essenciais para o exercício da docência musical? 

11. Considerando o cenário atual da sociedade brasileira, qual seria em sua opinião a 

contribuição mais importante que a Educação Musical poderia oferecer? 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DO EDUCADOR ALEXANDRE GUILHERME 

 

 Iniciei os estudos de música aos onze anos, quando ingressei como aluno em uma escola 

Waldorf (Escola Waldorf Arcanjo Micael, de Poá). Lá, aprendi, logo no primeiro ano, a tocar 

flauta-doce soprano e a ler partitura. Motivado pelo aprendizado na escola, iniciei os estudos 

de violão e de violino, também nesse ano. Depois de alguns meses, eu comecei já a dar aulas 

de violão para crianças de 8 anos, e nunca mais parei de dar aulas de música. A carreira de 

educador musical foi uma construção posterior, muito relutada durante um longo período, 

mas, hoje, é algo que me orgulha e me faz feliz, em muitos momentos de minha prática. Fiz 

graduação em Regência Coral, Licenciatura em Música e Pós-graduação em educação musical, 

todas pela Faculdade Cantareira. Atualmente, realizo pesquisa de mestrado em música na 

ECA/USP, investigando a respeito do trabalho da compositora curitibana Jocy de Oliveira. 

 As minhas primeiras experiências como educador musical foram em aulas particulares 

de violão, como professor de classe, foram na escola Waldorf na qual me formei, lecionando 

para o sexto e sétimos anos e dirigindo o coral do ensino médio. 

 Atualmente, dou aulas em escola Waldorf, cuja pedagogia privilegia fortemente o fazer 

musical durante todos os anos escolares; dirijo uma orquestra escolar de iniciação de cordas 

em outra instituição privada e, até o mês passado, era também professor de canto coral em 

Fundação Casa, pelo Projeto Guri. 

 Na escola Waldorf, a aula de música compreende uma série muito grande de 

conteúdos: práticas instrumentais com flautas-doce (envolvendo todas as quatro flautas mais 

comuns da família: soprano, contralto, tenor e baixo), alfabetização musical, canto coral, 

música para teatro, etc., além da direção da orquestra escolar. 

 Conheci as práticas da Música Corporal por intermédio dos módulos dos cursos de 

Fernando Barba, inclusive os módulos 5 e 6, que só foram ofertados uma única vez. Antes disso, 

eu já acompanhava o trabalho do Barbatuques e já tinha interesse na Música Corporal há 

muitos anos. O Stenio Mendes, eu conheci quando fui convidado pelo Barba a integrar a 

Orquestra do Corpo (grupo orquestral que tem o corpo como instrumento base para a criação 

e realização musical, criado e dirigido pelo Barba). 

 Utilizo as práticas da Música Corporal de modo não contínuo. Tento perceber as 

características de cada turma e faço uso dessas técnicas como forma de trabalhar a 
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coordenação motora, o senso rítmico, o tocar em conjunto, procurando uma abordagem mais 

lúdica e atraente para os alunos. O principal objetivo da utilização dessas práticas é fazer com 

que os alunos consigam desenvolver a auto percepção e a percepção do outro e do grupo, 

durante uma prática musical, ou seja, que consigam ampliar a percepção musical, de modo a 

estarem mais aptos a realizarem música com desembaraço. 

 Tais práticas favorecem muito a realização musical criativa e espontânea, a percepção 

musical, a busca por timbres, o conhecimento do próprio corpo e o reconhecimento das 

características corporais dos outros. É um trabalho que possibilita uma grande sensibilização 

das questões musicais e de comportamento social, principalmente se utilizar, como meio de 

expressão, o próprio corpo. 

 Procuro avaliar as atividades ao término de cada aula, refletindo sobre os pontos que 

foram positivos e negativos naquele dia, sobre a participação e envolvimento dos alunos, sobre 

o que será necessário rever ou redirecionar nas aulas seguintes, etc., além de considerar quais 

conteúdos poderiam e/ou deveriam fazer parte dos próximos encontros. 

 Na minha visão, são vários os saberes necessários para o exercício da docência musical. 

Como capacidades humanas, eu destacaria a empatia, a humildade, a generosidade, a 

paciência, o respeito. São todas qualidades que os educadores devem buscar construírem em 

si, e, ainda que isso não seja uma tarefa fácil, devem esforçar-se para serem bons exemplos 

para os seus alunos. Já do ponto de vista musical, acredito que o educador musical deve ser um 

excelente músico, com ampla formação, capacidade criativa, e que deve procurar construir o 

maior conhecimento musical possível, inclusive conhecendo aspectos da música que, não 

necessariamente, têm interesse para si próprio, mas que podem ser fundamentais para alguns 

alunos, em situações específicas. 

 Acredito que a Educação Musical sensibilize o ser humano, justamente, para as relações 

humanas. [Ela traz possibilidades de] aprender a respeitar e a valorizar diferentes culturas, 

diferentes gêneros musicais, diferentes gostos e preferências. Tornar-se mais sensível para o 

belo, para o sofrimento, para as dificuldades do outro. Estar mais pronto a ajudar, a 

compartilhar conhecimentos, a aprender a trabalhar em conjunto, a tocar em conjunto – a 

aprender a ouvir o outro. Desenvolver um ouvido mais tolerante para as “coisas” que eu não 

necessariamente gosto, etc. As contribuições são imensas nesse sentido, além de todo o 

caráter da expansão cultural propiciada por conta da ampliação da visão de mundo. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DA EDUCADORA ANABEL ANDRÉS 

 

Venho de uma família muito musical, embora não haja músicos profissionais 

propriamente. A não ser meu bisavô por parte de pai, que tocava tuba e regia a banda do 

povoado em que viviam lá em Laredo, na Espanha, [embora] oficialmente, ele fosse, mesmo, 

criador de cabras… na minha infância sempre havia cantorias e dança nos finais de semana, 

depois do almoço de família, e no dia a dia tinha muita música espanhola e regional brasileira, 

além das coisas do rádio da época (anos 70). Nas manhãs de domingo, meu pai sempre colocava 

os clássicos, principalmente Beethoven e Mozart. Num certo período, minha mãe e minha tia, 

que também morava em casa, começaram a aprender violão para cantar canções de Cascatinha 

e Inhana, Inezita Barroso, e outras regionais, da jovem guarda e de língua espanhola. Fiquei 

fascinada e quis aprender. Assim fui aprendendo 1ª, 2ª e 3ª de Dó, Ré, Mi, etc., no violão.  

Depois de uns anos, eu comecei a aprender piano com uma professora particular e, 

assim, estudei até meus 13 ou 14 anos. Então, passei vários anos sem estudos formais, mas 

sempre tocava, inventava músicas, tirava de ouvido ou das revistinhas Vigu pra tocar com a 

moçada… E, lá pelos 18, fui estudar violão no Conservatório Dramático e Musical de SP, mas 

sentia que não era minha vocação ser instrumentista clássica de violão e, um ano depois, fui 

estudar na escola do violonista Valdo Gonzaga, que usava a metodologia do CLAM, do Zimbo 

Trio, e me apaixonei pelo piano nessa perspectiva de harmonia funcional. E tinha muito 

improviso, muita experimentação em grupo, era uma delícia. Também estudei canto no 

Conservatório do Brooklin, por um ano.  

Comecei a compor, formei uma banda, participei de outras… foi uma fase muito intensa 

de descoberta do meu caminho como artista. Então, fui para faculdade fazer Educação 

Artística, porque além da música, a dança sempre esteve presente em minha vida, e eu queria 

contemplar as duas linguagens. Mas acabei fazendo minha licenciatura plena em artes cênicas, 

e aí mergulhei nas possibilidades dos caminhos performáticos que o teatro me abriu, e 

mergulhei na dança-teatro nos anos 80. 

Morei em Londres por um ano e meio e vi muito show de rock progressivo, coisas 

experimentais em música, dança e teatro… no comecinho dos anos 90 reencontrei amigos da 

faculdade Marcelo Tupinambá e formamos o grupo Paris 68 onde eu compunha parte da trilha 
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sonora. Fiz também trilhas sonoras para outros amigos que tinham grupos de teatro. Nesse 

tempo, conheci o minimalismo de Meredith Monk... 

Aí, fui fazer oficinas na Oficina Cultural 3 Rios em 1991, e uma delas era Percussão Vocal 

para atores, com Stenio Mendes, no espaço que já era o início da ULM. Diálogos em 

“blablação”, coros “minimais”, improvisações em naipes, contágios, o som de todo o corpo, a 

ideia de paisagem sonora, o som dos silêncios… foi uma revolução para mim!  

A partir de 1993 me dediquei profissionalmente à dança, e pouco tempo sobrava para 

fazer música… e assim foi até que fui dar uma olhada nos cursos da ULM Brooklin em 1999… e 

ali reencontrei o Stenio, que nos apresentou o Fernando Barba, que trouxe aquela construção 

rítmica com os sons do corpo, e vivi a experiência da Orquestra Orgânica Performática que eles 

conduziam, e até fiz uma passagem relâmpago pelo Barbatuques que estava gravando “O corpo 

do som”… e desse momentum nasceu o Vozes Bugras, com o mergulho nas tradições orais da 

cultura brasileira. Já no ano 2000, fui fazer uma formação técnica em terapias corporais e fui 

me envolvendo com perspectivas terapêuticas que continham música e ritual.  

Minha primeira experiência com educação musical foi em 1987, no Centro Livre de 

Música e Arte, de Valdo Gonzaga, onde eu estudava e recebia formação como professora, a 

partir da metodologia baseada na do Zimbo Trio - CLAM, estimulando muito a percepção e 

experimentação em conjunto. Usava bastante o canto, a flauta e instrumentos de percussão. 

Também lecionei em uma instituição social onde misturava jogos teatrais e introduzia alguns 

princípios musicais. Depois, passei algum tempo trabalhando em bicos diversos e só voltei a dar 

aula de música em 1992, já com a referência do Stenio Mendes e da música orgânica. Pouco 

atuei na musicalização convencional, dando mais oficinas livres, como multiplicadora dessa 

concepção de fazer musical. 

Atualmente, atuo em espaços alternativos, promovendo oficinas ligadas a saúde, 

meditação, criatividade, geralmente para público jovem e adulto. Também atuo em espaços 

públicos na cidade de SP, através do Programa Vocacional, editais municipais ou estaduais, com 

diversas faixas etárias.  

 Desenvolvo atividades de percepção corporal, sensorial, propostas de experimentação 

do movimento e da musicalidade espontânea, meditação. 

Utilizo as práticas de Música Corporal em atividades de percepção corporal, propostas 

de experimentação da musicalidade espontânea, ensino de ritmos brasileiros e como caminho 

de meditação e conexão coletiva. Gosto de propor jogos Música Corporal para buscar quebrar 



P á g i n a  | 221 

 

com a gestualidade automatizada cotidiana e aguçar a percepção das possibilidades 

expressivas que o corpo de qualquer pessoa pode explorar, também com o objetivo de 

sensibilizar, propiciar a experimentação do corpo, transcendendo os automatismos cotidianos, 

aguçar e ampliar a escuta, estimular a conexão com o Eu, o outro, o universo. E como sistema 

de aprendizagem musical.  

Considero que as práticas de Música Corporal têm muitas contribuições no campo da 

educação musical propriamente dita, porém o que me encanta é que podem ser 

compartilhadas como um instrumental terapêutico artístico muito acessível a qualquer pessoa, 

para vivenciar estados de atenção com mais presença, como uma prática de meditação, pois a 

base destas está na escuta sensível, em permitir-se um momento de não-ação, uma atitude de 

receptividade e, nesse sentido, considero uma prática que rompe com a hipnose coletiva 

voltada para o consumo e as ações autômatas.   

 Avalio meu trabalho pelo retorno das pessoas em depoimentos, e pela observação de 

suas transformações, conforme se dá a apropriação de seu próprio corpo e o reconhecimento 

de sua capacidade criativa. 

 Na minha opinião, para exercer a docência em qualquer área, é essencial ter 

curiosidade, buscar aprender sempre, ter empatia com os aprendizes, encontrar caminhos para 

cativá-los, incentivá-los, aprender com eles, provocar a reflexão e a consciência de contexto 

histórico, e estar aberto para mudar de ideia e experimentar novas possibilidades. 

 A Educação Musical amplia as referências culturais, ao levar o indivíduo a refletir sobre 

os contextos que geram e onde se produzem diferentes formas musicais. Abre espaço para 

uma percepção mais rica da vida, e diante de um momento de tão profundos retrocessos na 

Educação e Cultura no Brasil, torna-se um modo de promover o pensamento criativo e crítico 

para resistir à barbárie.  
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DA EDUCADORA HELENA GOMES 

 

 Estudei violão erudito dos nove aos quinze anos, com um professor particular no 

interior de MG. Dos dezenove aos vinte e três, estudei violão popular, também com um 

professor particular, no interior de SP. Muitos anos depois, aos trinta e dois, ingressei no 

Conservatório de Tatuí, para estudar Bandolim, onde estou há dois anos. Desde 2004, estudo 

e pesquiso a percussão corporal, integrando a Orquestra do Corpo, e tendo participado 

também de grupos de estudo como Fritos e o grupo de Estudos do Fernando Barba, em SP. 

 Minhas primeiras experiências como educadora musical aconteceram com a Música 

Corporal, a partir de 2007, quando iniciei oficinas livres em diversas cidades e instituições, em 

SP, Santos, Guaxupé, Uberlândia, Brasília, Campinas, Curitiba. 

 Atualmente, atuo em 3 frentes. 

 1) Aulas de Música Corporal dentro de uma Pós-Graduação de Artes Manuais para 

Educação, cujo público são mulheres de 28 a 60 anos.  

 2) Grupo Livre Semanal de Música Corporal: conduzo encontros semanais com um 

grupo de adultos em SP. Homens e mulheres de 30 a 50 anos.  

 3) Oficinas Livres: Também ministro workshops em espaços abertos, para público 

aberto, com faixas etárias que variam de 12 a 60 anos. 

 Em todos os locais de atuação mencionados, desenvolvo atividades ligadas ao despertar 

da musicalidade, da criação e da conexão humana, tendo como base a linguagem da Música 

Corporal. As aulas incluem aquecimento corporal, momentos de silêncio, meditações, 

exploração do contato com o próprio corpo, descoberta de timbres, dinâmicas e jogos de 

criação e improviso e o ensino de técnicas e ritmos básicos. Comumente incluímos um 

momento de leitura/partilha e compartilhamento, onde os aprendizados são construídos de 

forma coletiva para potencializar a prática como um caminho de autodesenvolvimento e 

autoconhecimento. 

 Fiz muitas oficinas com o Fernando Barba desde 2004. Conheci através de amigos, que 

apresentaram o trabalho. Atualmente sou integrante da Orquestra do Corpo, dirigida por 
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Fernando Barba e Stenio Mendes. Já participei do Fritos, grupo, também, fundado por 

Fernando Barba entre 2014 e 2015, e do grupo de estudos das quartas no Teatro do Querosene, 

também regido pelo Fernando Barba. 

 A todo momento eu utilizo as Práticas da Música Corporal. Como descrevi acima, minha 

atuação no campo da educação musical, vem somente através da Música Corporal. Na verdade, 

atuo como Facilitadora de processos de desenvolvimento humano, utilizando várias referências 

também não musicais, e tenho utilizado Música Corporal l como um caminho para trabalhar o 

desenvolvimento de pessoas, grupos e organizações.  

 Com o objetivo de potencializar o contato com a potência criativa, a emancipação, a 

liberdade, a autoria, a escuta, o diálogo, a expressão e a troca. A música surge como meio para 

agir com estes elementos. 

 A desmistificação de que só faz música quem toca um instrumento, ou canta. A 

possibilidade de produção de música a partir do próprio corpo, de maneira simples. O 

desenvolvimento integral das pessoas, considerando o ser como um todo integrado corpo-

mente, a possibilidade de jogar/brincar com a música, como uma poderosa ferramenta 

pedagógica. 

 Avalio o trabalho colhendo percepções e considerações das pessoas que participam. 

Ora oralmente, ora por escrito. 

Para mim, o exercício da docência implica em,  

• Escuta de si e do grupo 

• Autoconfiança para agir sem precisar cumprir um planejamento rígido, abrindo espaço 

para servir ao processo do grupo, quando necessário. 

• Conhecimento técnico-teórico musical para trazer elementos relevantes, quando 

apropriado 

• Experiência com a prática do ensino e da aprendizagem (didática) 

• Conhecimento de diferentes jogos, dinâmicas, atividades e repertório para envolver os 

educandos 

• Disponibilidade para refletir, avaliar e aprender com a própria prática. 
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 A contribuição mais importante que a educação musical pode dar é colocar os seres 

humanos mais em contato com suas sensibilidades, com sua expressão, com sua cultura. e 

identidade. Promover espaços de um fazer musical coletivo, para nutrir momentos de partilha, 

troca e comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 225 

 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO DA EDUCADORA ÍRIS SALVAGNINI 

 

 Iniciei minha trajetória como bailarina, paixão que segui durante a adolescência até o 

início da vida adulta, chegando a me profissionalizar na área. Aos poucos, como pertenço a uma 

família com muitos artistas sendo a maioria ligada à área da performance musical, migrei para 

a música, exercendo a função de cantora popular em bandas de eventos, no Brasil e no exterior. 

 Apesar de sempre ter atuado como professora (inicialmente de dança, posteriormente, 

de canto popular), só coloquei essa atividade como meu foco principal há 7 anos, quando me 

percebi cansada da realidade dos artistas de performance e, por intermédio de uma amiga, 

comecei a me envolver com aulas de musicalização na educação infantil.  

 O envolvimento foi tão intenso e significativo que busquei aprofundar meus estudos em 

uma graduação específica (Licenciatura em Educação Musical na UFSCar). Durante a faculdade, 

tive contato com a metodologia ativa, que me fez enxergar a importância do trabalho corporal 

na musicalização (alegria para uma ex-bailarina!). Também neste momento, conheci o trabalho 

dos Barbatuques através de um curso do músico/educador Fernando Barba. 

 A convite do Barba, comecei a frequentar seu grupo de estudos e logo fui convidada 

para fazer parte de outro grupo de pesquisa, o Fritos. Trabalhar o corpo na música fez com que 

eu me reencontrasse com minha antiga paixão (a dança) de forma ressignificada, trazendo uma 

sensação aconchegante de poder trabalhar simultaneamente duas partes importantes da 

minha personalidade... foi, e ainda é, uma terapia pessoal que adotei como caminho 

profissional. 

 Enfim, me encantei tanto com a linguagem corporal na música, que resolvi pesquisar 

mais a fundo o método Dalcroze (fui dois anos consecutivos para a Europa realizar cursos 

específicos nessa metodologia) e, sempre que posso, realizo cursos de formação na 

metodologia Orff, aqui no Brasil. 

 Hoje em dia, além do meu trabalho como educadora musical na Educação Básica, 

participo da Orquestra do Corpo (projeto de Fernando Barba) e sigo investindo na minha 

formação continuada com cursos e oficinas de formação.  

 Minhas primeiras investidas na área da educação musical foram como professora de 

canto popular. Os alunos gostavam, mas pessoalmente não me sentia realizada, principalmente 
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com o formato da minha aula. Tentava um formato mais dinâmico, mas não conseguia me 

desprender da formação que tive, mais tradicional... não tinha as referências que tenho hoje.   

 Como educadora na área da musicalização infantil, foi diferente. Tive uma grande ajuda 

da professora Sandra Oak, que, desde o início, me mostrou um caminho lúdico de musicalizar, 

utilizando brinquedos e atividades bastante criativas. Me encantei com a proposta e iniciei 

minha trajetória envolta em muita satisfação e alegria! 

 Atualmente sou professora de música em uma escola particular. Sou a única professora 

de música da escola e trabalho com a educação infantil, fundamental 1 e parte do fundamental 

2, ou seja, dos 2 aos 12 anos. Desenvolvo com meus alunos atividades de música e movimento; 

brincadeiras e jogos musicais do Brasil e do mundo; exploração sonora de materiais não 

convencionais; rítmica com percussão miúda; práticas de conjunto com instrumentação 

variada (xilofones, metalofones, boomwhackers...) e iniciação à escrita musical convencional. 

 Conheci o Barba em um curso que ele ofereceu na antiga Casa do Núcleo. Participei do 

módulo 1 e, algum tempo depois, do módulo 2. A partir destes cursos cheguei ao grupo de 

estudos de 4ªfeira no Morro do Querosene e ao grupo Fritos. 

 Apesar de conhecer o Stenio Mendes de nome e de vista, nos encontros organizados 

pelo Barba, foi apenas quando surgiu o projeto Orquestra do Corpo, do qual participo, que 

puder conhecer seu trabalho como educador e pesquisador. 

 Utilizo muito as práticas da Música Corporal. Sempre começo minhas aulas com alguma 

atividade de música e movimento que vai desde desafios e brincadeiras do folclore, até 

atividades do repertório dos Barbatuques, como “flecha”, “Ecos” e “refrão – improviso”.  

 Também costumo iniciar uma prática com instrumentos, cantando e realizando alguma 

atividade corporal... após se apropriar da coordenação motora e do canto, é que os alunos vão 

para os instrumentos de percussão rítmica e melódica. Utilizo essas práticas com os seguintes 

objetivos: ajudar a apropriação musical de conteúdos específicos (pulso básico, subdivisões, 

entendimento a respeito da construção e sobreposição de camadas de sons ...); sensibilização 

musical; trabalhar a coordenação motora e para sintonizar o grupo, pois essas atividades têm 

um forte aspecto colaborativo. 

 Vejo essas práticas como fundamentais, tanto no processo de desenvolvimento musical 

dos conteúdos que citei acima, como na construção de um grupo de trabalho mais atento e 

colaborativo. A música vivenciada corporalmente se torna mais viva para o aluno. 
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 Avalio meu trabalho diariamente, procurando responder às seguintes perguntas: Os 

alunos estavam envolvidos com a aula? Consegui desenvolver os conteúdos que planejei? Os 

alunos pareciam felizes? 

A longo prazo minha reflexão é no seguinte sentido: Será que as aulas deste semestre foram 

transformadoras para o aluno? 

Tendo essas perguntas em mente, realizo observações diárias, converso pontualmente com os 

alunos e divido minhas reflexões com coordenadores e com professores de outras disciplinas. 

 Na minha opinião, o exercício da docência musical exige musicalidade pessoal 

desenvolvida. Vivência pessoal em performance musical. Formação específica na área de 

Educação Musical (formação acadêmica ou pesquisa pessoal realizada de forma séria e 

comprometida). Investimento em formação continuada. Amor pela docência. Sensibilidade no 

trato com o outro. 

 A música é uma arte de extrema sensibilidade, onde a escuta, a compreensão e o 

respeito para com o outro são fundamentais no processo de desenvolvimento e construção de 

seu produto.  

 Exatamente por vivermos tempos de individualismos e dificuldades de comunicação, 

entendimento e escuta, é que acredito que a Educação Musical tem um grande poder 

transformador, acompanhado de uma grande responsabilidade social.  
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DE EDUCADOR JULIUS  

(ZUZA GONÇALVES) 

 

Comecei cantando rock em bandas de bar na adolescência; quando minha banda 

acabou, decidi fazer aulas de violão, para ter mais autonomia e isso acabou me levando na 

juventude para o universo do violão, da música instrumental e da música erudita. Também 

nessa época, tive meus primeiros contatos com o canto coletivo. 

Entrei na Fundação das Artes e, um tempo depois, no Instituto de Artes da UNESP onde 

cursei Composição e Regência. Paralelamente estudei Canto Popular na ULM. 

Durante a graduação, entrei em contato com um projeto da Marisa Fonterrada 

financiado pela FAPESP, chamado Música na Escola. Acabei sendo selecionado pra ser bolsista 

desse projeto durante dois anos e meio. Ao mesmo tempo, mergulhei na prática do Canto Coral 

com regentes como Samuel Kerr, Vitor Gabriel e Abel Rocha. Meu trabalho, hoje, foi muito 

influenciado pela necessidade que eu tinha de fundir esses dois universos. Ao longo dos anos 

seguintes, tive experiências formais e informais com o teatro, a dança, a percussão corporal, a 

improvisação vocal (Bobby McFerrin) e tantos outros processos, que foram fundamentais no 

trabalho que desenvolvo hoje. Minha formação está sempre em processo, não teve fim e nunca 

terá. Hoje, por exemplo, faço a pós-graduação na Pedagogia da Cooperação, estudo Speech 

Level Singing com Wagner Vasconcelos, pratico o Método DeRose, mantenho um estudo 

pessoal de Improvisação Vocal e, naturalmente, no tempo livre, busco manter um contato 

mínimo com o violão, o piano, a gaita e a flauta, instrumentos com os quais estabeleci alguma 

relação ao longo desses anos e que toco com maior ou menor frequência. 

No começo da minha vida profissional como músico, trabalhei simultaneamente com 

musicalização infantil, canto coral com adolescentes, jovens e adultos, regência de grupos 

instrumentais, aulas particulares de canto e violão, entre outras atividades. Nesse momento, 

fazia parte do meu processo investigar diferentes áreas de atuação, viver experiências diversas 

e complementares, para encontrar meu espaço e minha identidade enquanto artista e 

educador. Além disso, precisava pagar as contas. 

Hoje, trabalho numa instituição cultural como educador de música vocal, atuando com 

jovens e adultos, em 6 cursos diferentes. Também trabalho no Projeto Música do Círculo, 

levando práticas musicais improvisadas com recursos da voz e do corpo para os mais variados 
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contextos, em ações diversas, desenvolvendo práticas vocais, de percussão corporal e de 

relação, geralmente envolvendo a improvisação, em grupos dos mais diversos. 

Não me lembro se já fiz algum curso com o Barba diretamente; com o Stenio, sei que 

não. Minha primeira oficina formal de percussão corporal foi com o Charles, depois entrei no 

Fritos, grupos de estudo de Música Corporal onde aprofundei semanalmente na técnica. Meu 

contato maior com o Barba e com o Stenio começou, provavelmente, nos encontrões e no 

grupo de estudo de quarta, apesar de eu estar sempre conectado com o universo da Música 

Corporal, através dos Fritos. 

Utilizo regularmente as práticas da Música Corporal. Elas ajudam de várias formas, 

desenvolvimento da musicalidade, especialmente o elemento rítmico, criação de relação entre 

os participantes, abertura para a prática da improvisação, aprofundamento na relação com o 

corpo e desenvolvimento da escuta. Geralmente, a técnica da Percussão Corporal não está 

presente, mas os valores e princípios do trabalho do Barba e do Stenio estão muito presentes 

na minha atuação. 

Do ponto de vista da musicalidade, a técnica da percussão corporal traz para o 

educando a possibilidade de, através do corpo, internalizar o ritmo, elemento fundamental do 

fazer musical. As dinâmicas de improvisação abrem um outro universo ao sair do paradigma do 

ensino tradicional da música, em que o educando só recebe e reproduz, para um outro 

paradigma, no qual a musicalidade orgânica dele é valorizada e ele é agente criador da música 

que é construída em relação.  

Em todo encontro que conduzo existe um momento para se conectar com o trabalho 

que foi realizado e compartilhar os aprendizados, sensações, insights, sentimentos, etc. que 

surgiram. Isso funciona como um bom processo de avaliação pra mim. No caso de cursos, 

costumamos ter um encontro final, focado exclusivamente na avaliação do nosso processo. 

Não acredito que possa ou deva julgar o que é essencial para os outros, mas pra minha 

docência musical é essencial que eu: 

• Esteja conectado com minha musicalidade e em processo constante de 

desenvolvimento dela 

• Mantenha e sustente uma relação de encantamento e constante redescoberta com 

a música, 

•    Tenha clareza e alimente regularmente meu senso de propósito, entendendo cada 

e toda ação minha como um movimento no sentido desse propósito. 
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• Seja íntegro, autêntico e verdadeiro na minha relação com o trabalho e com as 

pessoas com as quais compartilho minha atividade profissional, não vestindo personagens, não 

dizendo ou fazendo coisas nas quais não acredito, não usando o trabalho com as pessoas (e 

consequentemente das pessoas) para benefício ou promoção pessoal meus. 

• Encare minha ação enquanto educador sempre como uma prática artística, onde 

elementos como criatividade, improviso, performance, subjetividade, emoção e outras 

características inerentes ao artístico/estético estejam presentes. 

• Repense e reflita constantemente sobre minha ação, avaliando-a. 

• Me conscientize se os valores nos quais acredito estão de fato presentes no meu 

trabalho, valores como inclusão, acolhimento, escuta, liberdade, autonomia, senso estético, 

desenvolvimento humano, etc. 

 Sinto que hoje no Brasil e no mundo alguns elementos da convivência humana como 

escuta, senso de comunidade, sensibilidade, amorosidade, valorização da diversidade dos 

indivíduos, inclusão, entre outros, precisam urgentemente ser cultivados e compartilhados. 

Acredito que a convivência musical, e a consequente “educação musical” que vêm dela, pode 

ser o espaço e o caminho para o desenvolvimento e aprofundamento desses elementos. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DA EDUCADORA LARISSA FINOCCHIARO 

 

 Iniciei minha vida musical dentro de um projeto social, o Guri. Este período foi 

fundamental na minha vida (inclusive para conhecer pessoas importantes no meu 

desenvolvimento musical, com quem montei meu primeiro grupo vocal, que já usava bastante 

elementos da percussão corporal e vocal; éramos fãs dos Barbatuques e Mawaca, então estes 

dois grupos já eram referência para mim, desde adolescente). Tive medo de seguir a carreira 

musical logo de cara e, por isso, prestei psicologia, mas, depois de formada, percebi que 

gostava muito de música e da educação; passei a dar aulas a partir de experiências, como aluna 

de um método de canto que estudo até hoje. Aprofundei-me neste campo de estudo e, aos 

poucos, adentrei o campo da Educação Musical. Mesmo que, ainda hoje, minha área de 

atuação seja com o canto popular, tenho vivido experiências de educação musical bem 

profundas; vejo, inclusive, a potência clínica que tem uma aula e o quanto ela pode ser 

transformadora e criativa, tanto para mim quanto para os alunos, e é esse trabalho que eu 

busco diariamente: construir aulas que nos alimentem como seres humanos, acredito que a 

música e a Música Corporal são campos mais do que férteis para isso. 

 Minhas primeiras experiências como educadora musical foram com aulas de canto a 

partir de um método que estudava. Percebi que poderia também ensinar as pessoas, pois é um 

instituto específico para formar professores de canto. Assim, comecei a dar aulas para amigos 

e aos poucos em escolas de música, onde atuo até hoje. Eu fiquei com muito medo no início, 

especialmente quando fui dar aulas de canto para um grupo de adolescentes pela primeira vez, 

numa ONG em São Paulo. Minha base sempre é a Música Corporal, mas com algumas pessoas 

e grupos não foi possível partir dela, pois era entendido como algo “estranho”. Vi que, 

insistindo um pouco e com o passar do tempo, eles foram entendendo melhor e hoje é um 

pouco mais fácil, quando puxo um ritmo ou improvisação com corpo e voz.  

 Atualmente atuo em uma escola de música, onde dou aulas individuais para crianças e 

adolescentes (maioria); em uma ONG onde dou aulas em grupo para adolescentes (11 a 17 

anos); e dou aulas particulares, onde há uma maioria de adultos. 

 

 Dou aulas de canto em todos esses espaços e de todo o conteúdo que envolve este 

aprendizado (pulso, melodias, escalas, harmonia, ritmos, timbres, técnica vocal, repertório).  
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  Conheço as práticas da Música Corporal desde adolescente, quando foi lançado o 

primeiro disco dos Barbatuques. Nessa época, já utilizava a percussão corporal e vocal em um 

grupo de que fazia parte. Fui fazer o curso do Barba somente em 2013, mas, antes, já tinha 

feito outras oficinas de percussão corporal. O Stenio, conheci pelo Barba, e tive mais contato a 

partir da Orquestra do Corpo, em 2015. 

 Utilizo muitos elementos da Música Corporal como aquecimento: jogo do eco, refrão – 

improviso, sequência minimal (quando estamos em grupo) aprendizado de ritmos, cânones, 

improvisações, solfejos com manossolfa que temos usado na Orquestra do Corpo. Já fiz uma 

apresentação de alunos com uma música cantada e acompanhada por percussão corporal, mas 

acredito que possa criar mais desdobramentos dessas experiências. O objetivo da utilização 

dessas práticas é o aluno aprender música pelo corpo e perceber que ele aprender o canto 

implica, também, conhecer seu corpo sonoro como um todo, que há muitos timbres a serem 

explorados, que também é um instrumento e não tem o objetivo único de cantar canções. 

Desconstruir essa ideia da voz que canta somente canções. Não é tão simples, mas é algo que 

venho buscando, aos poucos, integrar nas minhas práticas.  

 Acredito que a Música Corporal é uma das possibilidades e caminhos mais potentes que 

temos hoje para aprender/experienciar a música. O aluno aprender a escutar de um modo 

diferente e a perceber que ele já tem muito conteúdo para criar é algo importante, 

subjetivamente, inclusive. A Música Corporal vai mostrando de um jeito lúdico (e nos 

lembrando) que fazer música é um brincar e isso a gente perde muito quando está em uma 

instituição formal de ensino musical. Além disso, é uma conexão direta com o corpo e, isso, 

acho fundamental ser resgatado pela educação, pois estamos no século XXI, ainda com 

dificuldades de acessar os alunos, de fazê-los ter um interesse autônomo pelo fazer musical 

que está fora da mídia e das rádios, de gerar disponibilidade, de entender como é ensinar 

música para uma geração internética, virtual cuja paciência com aquilo que é orgânico parece 

estar bem pequena. É um imenso desafio. Diariamente.  

 Sempre avalio meu trabalho! Às vezes faço avaliações por escrito, sempre converso com 

os alunos sobre o caminho da aula, se eles têm sugestões, tento fazê-los compreender que a 

aula também é deles. Eles precisam se co-reponsabilizar pela aula, para que ela seja proveitosa 

para ele mesmo. Mas, confesso que sempre tenho muitas dúvidas se está dando certo; as 

pessoas, em geral, não têm coragem de questionar ou sugerir, ou fazer críticas construtivas. 

Talvez nós não tenhamos aprendido isso, socialmente e, aí, a avaliação em uma aula individual, 
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por exemplo, acaba se tornando uma exposição muito grande. Mas eu avalio também pelas 

coisas que vejo que eles aprendem e são mais capazes de fazer. Coloco pequenas metas de 

conteúdo para mim mesma, que façam sentido para aquele aluno, e vejo se vamos 

conseguindo entender o assunto. Mas isso tudo é mais solto e nem sempre segue uma regra. 

 Vejo que a disponibilidade e disposição em aprender e a escuta do outro são aspectos 

fundamentais para um educador, são como princípios básicos para enxergar o aluno em sua 

complexidade e ser criativo para inventar /propor caminhos possíveis nesta relação. As aulas 

não são as mesmas para todos e ter capacidade para perceber isso e criar formas diferentes de 

passar um mesmo conteúdo é também importante, já que educar implica sempre em uma 

relação, é preciso estar o tempo todo atento a ela. E, com isso, alguns aspectos musicais 

precisam estar desenvolvidos para que seja possível o ensino desta linguagem, mas é preciso 

entender qual o contexto de cada educador e as suas necessidades. Penso que, talvez, seja 

importante ter alguns conceitos musicais esclarecidos, tais como: parâmetros sonoros, 

pulsação, ser capaz de entoar melodias próximas à afinação já mais utilizada socialmente 

(mesmo que isso seja desconstruído depois), ser capaz de criar acompanhamentos (sejam eles 

harmônicos, percussivos, com criação de ostinatos), além de conhecer músicas do nosso 

folclore e do cancioneiro brasileiro. Compreender a música como linguagem, ou seja, partir do 

princípio que ela também comunica algo é muito importante para que o educador explore 

novas formas de produzir, criar, ouvir música. Assim ele se torna um ser que está o tempo todo 

de frente com sua criatividade e, para lançar mão dela, é preciso ir construindo um repertório 

sonoro cada vez maior, tendo assim “brinquedos” para brincar e inventar. 

 Sinto que a Educação Musical vem para nos tirar da zona de conforto, nos instigar a 

produzir e explorar as coisas a nossa volta, a explorar nossos próprios sons e vozes, nos 

sensibilizar muito para escutar o outro e criar junto (mesmo em uma aula individual). Vejo que 

a partir dela podemos trabalhar muitas questões no campo do afeto, no enfrentamento dos 

medos, na percepção que se amplia (musical e relacional) e isso é fundamental para a formação 

humana. Então a Educação Musical parece ser muito ativa e importante para a construção de 

pessoas e grupos mais sensíveis, mais criativos e por que não, mais generosos? Claro que isto 

não é uma prerrogativa, mas uma possibilidade. Cada dia mais percebo que a educação musical 

abre um caminho para uma sociedade mais generosa e sendo assim, é precioso podermos 

contar com professores que captam essa dimensão e a usam para melhorar a vida das pessoas, 

exercitar a sensibilidade, a escuta de si e do outro. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DO EDUCADOR MARCUS VINÍCIUS 

 

Sou Marcus Vinícius, mas também me apresento como Marquinhos em minhas 

atividades profissionais. Atualmente sou Educador Musical, e trabalho como professor de coral 

do Ensino Médio de uma escola Waldorf, em Campinas. Também trabalho com musicalização 

infantil, com crianças de 0 a 6 anos, em Jundiaí e Campinas. Tenho, ainda, um trabalho 

autônomo em Jundiaí, onde realizo atividades regulares de musicalização infantil para bebês, 

de 0 a 4 anos. Mais ainda, lancei em 2017 meu primeiro disco autoral, BrisBrisa, com um 

trabalho supercuidadoso produzido e dirigido por mim e Gustavo Scaranelo, e interpretado 

pelo Duo BrisBrisa, formado por mim e Jóice Freire.  Também rejo o coral adulto da 

Comunidade Veredas, e o grupo Semeio, coral adulto ligado à Casa do Meio de Jundiaí. Sou 

cantor do Madrigal In Casa, de Campinas, regido por Beatriz Dokkedal, e do Coral do Tribunal 

Regional do Trabalho de Campinas, regido por Nelson Silva, onde também sou regente auxiliar. 

Também sou membro da Orquestra do Corpo, conduzida por Fernando Barba, idealizador e 

fundador do Projeto Barbatuques. 

Tenho a imensa satisfação de dizer que, atualmente, vivo o momento mais feliz da 

minha vida profissional, pois é o primeiro ano em que estou dedicando meu tempo integral à 

música e à educação, e fazendo tudo aquilo de que mais gosto e entendo como de boa 

qualidade, pois é feito com muito amor e verdade. Sou um apaixonado pela Educação e pela 

Música, e é a isso que quero me dedicar durante todos os dias de vida que me restam. 

Mas nem sempre foi assim... Vou começar a contar um pouco da minha história com a 

música. Apesar desse tom mais pessoal e biográfico, meu relato tem a ver com escolhas de 

vida, com relação entre pais e filhos, frustrações, bloqueios, e com a discussão entre vocação 

e educação. Desde pequeno meu interesse por atividades artísticas sempre foi latente. Adorava 

desenhar, pintar, fazer pequenos trabalhos manuais, esculturas, dobraduras etc. Este sempre 

foi o ponto onde me encontrei, e pude fazer fluir meu moto criativo e, por que não, existencial. 

Mas foi na música que encontrei verdadeiramente este caminho. Com 7 ou 8 anos de idade, 

não sei por que motivo, fui a uma loja de instrumentos musicais com meus pais, e lá havia um 

piano. Sem muita pretensão sentei e comecei a, aleatoriamente, tocar as teclinhas, e aquilo me 

preencheu, foi absolutamente mágico! Não tive musicalização em minhas escolas, isso explica 

meu encanto ao experimentar um instrumento harmônico. Sou de uma família musical, daí 
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meu contato e interesse pela atividade, já tinha experimentado os instrumentos de percussão 

de meu pai, e alguns apitinhos e flautinhas que eles me haviam dado, mas nada similar ao piano. 

Imediatamente disse aos meus pais que queria estudar este instrumento. O piano, porém, por 

seu alto custo, sempre acabou estando fora de cogitação, e a solução veio com o órgão 

eletrônico. Não é a mesma coisa, claro! Mas na cabeça de meus pais era, e eu acabei aceitando, 

apesar de não ser exatamente o que queria. 

Estudei órgão eletrônico por dois ou três anos, mas aquele som não me era de todo 

agradável, muito menos a estética do instrumento. Então pedi a meu pai para trocar, para 

estudar piano mesmo. Infelizmente não foi possível, mas acabei trocando o órgão pelo teclado. 

A diferença não é quase nenhuma, mas eu consegui ao menos pensar que tocava piano. 

Mas foi aos 14 anos que as coisas mudaram. Meus pais começaram a cantar em um 

coral, em Limeira, minha cidade natal, na época regido pela querida Andreia Sicchiero, e, como 

eu não tinha onde ficar, me levavam junto. No primeiro dia em que estive lá, lembro-me que 

cantavam um arranjo de Roberto Rodrigues de “Me Chama”, do Lobão, e foi um negócio 

inexplicável, absolutamente encantador, mais que mágico! Preencheu minha alma! Como 

podia aquele som acontecer? Que energia era aquela que movia as pessoas e provocava aquela 

harmonia, sem nenhum outro recurso que não fossem seus corpos e sua voz? Nunca tinha visto 

aquilo, e fiquei fascinado, logo quis cantar no coral. Como eu estava em muda vocal, fiquei um 

tempo de molho, mas logo a Andreia me colocou para cantar. 

Depois disso, comecei a fazer aulas de canto com a própria Andreia, além de arriscar 

autodidaticamente meus primeiros acordes no violão. Nessa época, eu já arriscava, tanto no 

teclado como no violão, pequenas composições musicais. Nada esteticamente muito bonito 

para meu gosto atual, mas à época me enchiam de orgulho, por saber que era algo 

absolutamente autoral e vindo da minha alma. Mas eu morria de vergonha, nunca mostrava 

para ninguém. Eu tocava mal. Fazia isso apenas no reduto obscuro de meu quarto adolescente. 

Até que, um dia, quando eu já tinha 15 anos, ouvi no rádio um anúncio de um festival de 

canções em Limeira, o Musical Ecológico de Limeira (MEL), se não me engano. Eu tinha uma 

música que falava do campo, da relação entre pai e filho, chamava “Meu Velho”, e havia sido 

inspirada na canção “Morro Velho”, do Milton Nascimento. Apenas inspirada, mas longe de sua 

grandeza, não confundamos as coisas. Sem muito pensar, mas com o coração na boca, me veio 

pousar na cabeça uma daquelas ideias oriundas da família das moscas teimosas: por que não? 

Gravei uma fitinha cassete, no teclado mesmo, comigo mesmo cantando, e enviei. As chances 
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eram baixíssimas... Alguns dias depois recebi um telefonema dizendo que minha canção havia 

sido escolhida para participar do festival. Caramba, haviam sido tão poucas as inscrições? E 

agora? O que faria? Fiquei absolutamente nervoso, pois jamais subiria sozinho em nenhum 

palco, nunca tinha feito isso! Pensei em desistir, mas, em tempo, tive a ideia de convidar meu 

primo, e grande músico, Emanuel Massaro, para tocar comigo. Na época, ele acabara de entrar 

na Faculdade de Música, que cursou pela Unicamp, e já era um exímio violonista. Mais do que 

isso, fizemos uma banda, com amigos que cantavam no coral, com arranjo vocal e tudo, o 

“Quintetoando”. Resumindo, conseguimos o 4º lugar no festival, e aquilo foi uma imensa 

satisfação para mim! Eu pude me encontrar, e descobrir algo que eu realmente fazia bem, e 

com muito prazer: música. 

Nos anos seguintes, participei dois anos consecutivos do Mapa Cultural Paulista, na 

categoria composição musical. Em 1997, com a música “Nativos das Américas”, com temática 

indígena, conseguimos o segundo lugar na fase final, em São Paulo, com o “Quintetoando”, um 

feito fantástico para um jovem de 16 anos! Em 1998, o grupo, infelizmente, se desfez, pelos 

compromissos diversos das pessoas, mas formamos outro grupo, e chegamos com a música 

“Folhas” mais uma vez à fase final do festival, não pegando nenhuma colocação, mas 

recebendo menção honrosa de melhor arranjo vocal. 

Nada de melhor poderia ter acontecido a mim nesses anos tão decisivos. Eu tinha 17 

anos, época de escolhas profissionais, rumos, vestibulares, caminhos e, como é fácil perceber, 

meu caminho estava traçado. Era na música que eu me encontraria, e teria um grande futuro 

pela frente. Estava mais do que certa minha decisão, este era o caminho correto a ser seguido, 

certo? Errado... Não foi o que aconteceu. Durante os 15 anos seguintes, aproximadamente, 

estive absolutamente distante da música.  

Pois bem, talvez eu tenha exagerado quando disse que passei 15 anos de minha vida 

afastado definitivamente da música, não foi bem assim. Durante todo esse tempo estudei 

canto, sem parar, e sempre cantei em corais, seja no Madrigal In Casa, seja no coral do TRT de 

Campinas. Porém, durante esse tempo todo, não consegui entender a música como algo do 

que eu poderia me apropriar como meu, muito menos que eu teria condições de seguir essa 

carreira como profissão.  

 Quando decidi, aos 17 anos, que queria definitivamente fazer música, a reação de meus pais 

foi absolutamente negativa, o que não é exclusividade minha, claro. Eles não queriam que eu 

cursasse música. Diziam que eu precisava fazer outra faculdade, garantir minha estabilidade 
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financeira e, quando eu não dependesse mais deles, poderia fazer o que quisesse. Eu, contudo, 

estava decidido, e não mudava de ideia por nada. Depois de várias conversas conturbadas, 

discussões calorosas, minha mãe usou sua última cartada, a mais dolorosa: ela me disse que eu 

pisava nas nuvens, e que tinha que colocar os pés no chão. Eu nunca seria um músico de 

sucesso, pois não tinha talento nenhum. E disse também que, caso eu decidisse por esse 

caminho mesmo, não me apoiariam em nada. 

Bom, não preciso dizer que meu mundo caiu. Um adolescente de 17 anos precisa mais 

do que nunca da confiança dos pais, e o que minha mãe me disse me feriu como uma espada 

cravada no coração. E eu acreditei, se minha mãe me dizia que eu não tinha talento, o que seria 

dos outros? Não tive caráter para enfrentar meus pais, desgarrar e seguir minha vida.  

Como eu gostava muito de escrever, acabei optando por cursar Letras, mesmo não 

fazendo a menor ideia do que significava um curso de Letras, na verdade. Minha escolha era 

estratégica: queria cursar Letras na Unicamp, só. Isso porque o Instituto de Estudos da 

Linguagem ficava do outro lado da rua do Instituto de Artes, mais especificamente da faculdade 

de música. Prestei meu único vestibular, e disse a mim mesmo que, se não passasse, iria para 

Tatuí, faria curso técnico em música, e essa seria minha vida.  Pois eu passei. E fui cursar Letras, 

depois faria o que quisesse. É claro que todas as minhas matérias eletivas foram cursadas na 

música.  

A faculdade de Letras foi uma excelente experiência, não posso reclamar da quantidade 

de coisas que aprendi, além dos grandes amigos que fiz. Mas, hoje, me dou conta de que 

realmente não tem nada a ver comigo. Definitivamente não é uma carreira artística, e sim 

acadêmica, apesar de alguns amigos artistas terem saído de lá. Na prática, tenho muito mais 

amigos professores, pesquisadores, doutores que de lá saíram, do que artistas. E eu achava que 

eu tinha que ser um acadêmico, e acabei construindo um grande bloqueio para a música. É 

como se fosse algo inacessível a mim, uma decisão errada, uma busca fracassada desde o início. 

Insisti em ser um acadêmico, e, é lógico que me frustrei muito, porque, para isso, eu realmente 

não tinha talento algum. Foi na base da raça. 

Ainda na faculdade, precisei trabalhar, pois precisava desgarrar de meus pais. Então o 

caminho mais natural era a sala de aula, e fui procurar trabalho como professor de Português, 

Literatura e Redação. Essa foi minha vida durante 15 anos, rodei diversas escolas, públicas e 

particulares, dando aulas, e aprendendo demais com meus alunos, principalmente com os 
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adolescentes. Sofri muito, tive muitas angústias, mas, após 8 anos consegui entrar em uma sala 

de aula sem frios na barriga. 

Após três anos da conclusão de minha graduação, eu entendia que precisava fazer um 

Mestrado, era uma questão de aprovação pessoal, afinal, eu era um acadêmico. E foi aí que 

ingressei no universo da história da música popular, pois, mesmo sendo no Instituto de Estudos 

da Linguagem, estudei canção, mais especificamente as canções de Adoniran Barbosa. Tudo, 

porém, a partir de um viés totalmente acadêmico, nada artístico. Mas foi sim uma experiência 

libertadora, e meu principal exercício de escrita. 

Durante um tempo enorme guardei uma mágoa gigantesca de meus pais, por tudo isso 

que passou. Hoje, confesso que entendo com muito amor a atitude e a condução deles, apesar 

de saber que, a meu ver, não foi a condução correta. Amo-os como nada mais nesse mundo, e 

considero terem sido fundamentais para a formação da pessoa que hoje sou. Sei que a atitude 

deles, apesar de dolorosa, foi repleta de amor, mas essa compreensão, infelizmente, teve que 

passar por caminhos muito tortuosos. Valorizo demais tudo o que me disseram, e credito todas 

as minhas conquistas a eles.  Não ficarei aqui divagando sobre “como seria se...”. “Se” não 

existe, e minha carreira na música teve que seguir o caminho que seguiu. Fim. Eu acredito, 

contudo, que é possível construir uma carreira sólida na música, tão sólida como uma carreira 

como professor de português, ou qualquer outra. Não necessariamente é uma carreira de 

sucesso massivo, nem é isso o mais importante, e é aí que mora a grande confusão. Mas é 

possível seguir uma carreira vitoriosa, com um trabalho bonito, rentável, e que faça diferença 

na vida das pessoas. O trabalho do músico é essencial, e vai muito além do sucesso das 

bilheterias. Música não é só entretenimento, é desenvolvimento e formação humana. E foi o 

entendimento disso tudo que me fez retornar à música.  

Você deve imaginar que defenderei a ideia de que quem é músico nasce músico, e não 

há caminho que o faça desviar da música. É uma questão de vocação. É claro que, como 

qualquer carreira ou profissão, existem pessoas com habilidades maiores ou menores para as 

coisas, isso é fato, há vocação para qualquer profissão. Mas o que entendi e aprendi nesses 

anos todos é que música não é só profissão, mas sim uma questão de educação, de formação 

humana, e isso me fez direcionar-me, como músico que sou, para a educação musical, acima 

de tudo. Educação de crianças E adultos. Para mim, aprender música é uma habilidade tão 

essencial quanto aprender a falar, ler ou escrever. E esse é um dos grandes desafios que 

enfrentamos no Brasil. Somos muito mais analfabetos na música do que nas letras, e isso não 
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é culpa dos brasileiros, mas sim do que foi feito com o ensino de música no Brasil nos últimos 

quarenta anos. 

            Como sabemos, até o ano de 1973, o ensino de música nas escolas, assim como de 

outras artes, era curricular. Havia, inclusive, a prática do canto orfeônico, uma espécie de canto 

coral de cunho nacionalista, implementado por Villa-Lobos durante o regime de Getúlio Vargas, 

como forma de promover a integração nacional através da música. Podemos questionar uma 

série de fatores que dizem respeito à proposta de Villa-Lobos, desde a política até a estética. 

Mas não podemos negar a importância que teve esse ensino massivo de música nas escolas 

que, quer queira quer não, durante quarenta anos foi vivo nas escolas de todo o Brasil, e 

culminou no período mais pujante de nossa música, tanto em quantidade de grandes músicos, 

excelentes e criativos, como em qualidade, visto que, entre os anos 50 e 80, pudemos ver o 

surgimento de movimentos importantíssimos, como a Bossa-Nova, o Tropicalismo, o 

surgimento da MPB, entre outros. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano, Gil, 

Milton Nascimento, Djavan, são alguns dos geniais nomes que podemos citar desse período tão 

frutífero. Mas o mais importante a se dizer é que dificilmente tudo isso existiria se não 

tivéssemos um cenário de bons ouvintes, um público bem formado capaz de ouvir, desfrutar e 

entender essa música boa. O ensino da música não forma apenas músicos, mas também, e mais 

importante, bons ouvintes.    

            Pois, em 1973, a música saiu do currículo das escolas. O governo militar do general 

Médici, em um movimento para definitivamente tolher o moto criativo e artístico brasileiro, 

decidiu reduzir as horas curriculares em artes a apenas duas horas semanais, transformando 

todas as artes em uma coisa só: Educação Artística. Isso serviu para, pragmaticamente, dar mais 

atenção ao ensino técnico e produtivo, e menos atenção ao desenvolvimento humano e 

criativo. O resultado disso todos sabemos. A Educação Artística acabou se voltando 

praticamente às artes plásticas, por trazer um resultado mais prático e materialmente palpável. 

Música, dança e teatro foram deixados às traças, abandonados pela escola. Pouquíssimas são 

as escolas que, de fato, hoje, dão uma atenção real a isso. E o vestibular só fez esse desinteresse 

das escolas pelas artes crescer ainda mais. E nós, brasileiros, ficamos órfãos de ensino criativo 

e desenvolvimento humano. Arrisco dizer que a ausência das artes nas escolas nos últimos 

anos, vistas com seriedade, é uma das causas desse desequilíbrio torpe, insensível e agressivo 

que permeia nossa sociedade. 
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            Hoje tenho total convicção da importância do ensino da música na formação das 

pessoas, desde bebês. A música não só “acalma o espírito”, como também aguça a 

sensibilidade, a atenção e a percepção das coisas, desenvolve a lateralidade, a linguagem, o 

equilíbrio, o senso coletivo, o respeito, o autoconhecimento, entre outras importantes 

habilidades humanas que ficaram para trás nesses anos todos. Isso não serve só para músico. 

Serve para todo mundo. A criança, desde pequena, aprende, nas aulas de musicalização, a 

ouvir, a respeitar sua vez, a criar, a respeitar a criação do outro, além de brincar, jogar, 

expressar-se, movimentar-se e se divertir. Essa é a base de seu desenvolvimento, a qual a ajuda 

a aprender diversas outras coisas. 

 Acredito muito, também, na prática do canto coral, e atualmente conduzo um coral 

jovem. Uma das coisas que mais me trouxe material para trabalhar com meus alunos de coral, 

além da minha prática junto ao Madrigal In Casa, foram as oficinas de percussão que fiz com o 

Núcleo Barbatuques. Conheci o Barba em 2003, em um Fórum de Música a Capella, e de lá para 

cá fiz diversas oficinas com ele, Lu Horta e Stenio Mendes, até concluir minha formação no 

Núcleo Barbatuques, e atualmente participar do grupo de estudos da Orquestra do Corpo, que 

me dão muito suporte para minhas práticas cotidianas. Uso muito os exercícios e jogos 

percussivos para preparar o corpo para o canto e para a atividade musical; é quase como um 

ritual. Como meus coros são iniciantes, inclusive como prática nas instituições, é difícil incluir 

essas formas nos arranjos, mas aos pouquinhos venho colocando alguns recursos de percussão 

corporal também nas execuções.   

Também trabalho com “musicalização” de adultos, através da prática do canto coral, e 

é evidente como, grosso modo, a maioria dos adultos está ensimesmada, engessada, incapaz 

de perceber uma nota musical, quanto mais reproduzi-la. Incrível, até a década de 

70, praticamente todo mundo cantava! E cantava mesmo, com acuidade e afinação. Hoje, 

como é difícil conduzir as pessoas a cantar! Uma prática tão gostosa, que nos leva cada vez 

mais ao autoconhecimento, e ao senso coletivo através da magia da música. As pessoas 

revelam uma dificuldade enorme em se expressar através do canto, da música que seu próprio 

corpo pode produzir. Revelam dificuldade imensa em olhar para si mesmo, e lidar com seus 

sentimentos, suas angústias e seus medos. Revelam extrema dificuldade em assumir um 

compromisso com o outro, e imensa insegurança com relação a si mesmo, a encarar sua própria 

essência. E não é culpa de nossos cidadãos, mais uma vez reafirmo, mas sim de uma política 

desastrosa que ainda negligencia o ensino das artes nas escolas. 
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            Infelizmente, esta é nossa realidade, e nós estamos vivendo não só um momento em 

que a produção musical de massa é de péssima qualidade. Vivemos uma carência de bons 

ouvintes, capazes de entender e valorizar a boa música, bem-feita, interessante e bem 

produzida. Essa música existe, esses músicos também, mas eles estão sempre no lado B, pois 

falta público para desfrutar de sua música. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DA EDUCADORA MARIANA MAZIERO 

 

 Minha formação musical começou na infância, aos seis anos de idade, no curso de 

musicalização da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) em Santo André-SP. Depois, 

passei por flauta doce e piano popular. Na adolescência, tive a oportunidade de estudar 

rapidamente piano erudito (em conservatório) e tive aulas particulares de bateria. Por volta 

dos 16, 17 anos, parei de praticar a música e fui estudar teatro, que acabei exercendo, 

profissionalmente, por alguns anos. Por causa do teatro, voltei à música e tive o contato com a 

Música Corporal e, dali, não parei mais, e isso dura 10 anos, me dedicando à pesquisa dessa 

linguagem. Em um determinado momento, apesar de trabalharmos com a musicalidade 

instintiva, senti a necessidade de entender, formalmente, o que fazíamos nos grupos de 

estudos e práticas de Música Corporal e, por isso, fui procurar o curso técnico de música da 

Fundação das Artes de São Caetano do Sul, em que me formei em flauta transversal. Após essa 

formação, apareceram oportunidades de trabalho para dar aula de música e senti a 

necessidade de “aprender a dar aula de música” e fiz o curso de especialização de pós-

graduação em Educação Musical. 

 Uma das primeiras experiências que tive como educadora musical foi no projeto Viva 

Arte Viva, da Prefeitura de São Caetano do Sul, em que eram oferecidas aulas gratuitas de 

teatro para diversas idades. Como as aulas eram realizadas em dupla orientação, fui convidada 

a ser uma orientadora dessa dupla, trazendo aspectos musicais para as aulas de teatro. Fiquei 

dois anos nesse projeto, com turmas de crianças de sete a 10 anos. 

 Atualmente, trabalho em duas instituições e com aulas particulares de flauta, sendo 

uma escola de educação infantil, dando aulas de musicalização para bebês e crianças de um a 

cinco anos; e uma Organização não Governamental, em que dou aula de flauta doce e Música 

Corporal para crianças de sete a 10 anos. 

 Fiz diversos cursos com o Fernando Barba e, atualmente, participo da Orquestra do 

Corpo, dirigida por Barba e Stenio Mendes. Quando conheci a linguagem da Música Corporal, 

10 anos atrás, em que fiz uma primeira oficina de Barbatuques, com Maurício Maas e Flávia 

Maia, fiquei encantada pela linguagem e foi aí que Roberta Forte me levou ao grupo de estudos 

Fritos, do qual fui integrante por seis anos. O Fritos foi um grupo de estudos originado por 
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Fernando Barba e que pesquisava, profundamente, jogos e práticas musicais “criadas” tanto 

pelo Barba, quanto pelo Stenio Mendes. 

 Atualmente tenho uma pesquisa de adaptação de alguns jogos e práticas musicais 

vindas do Fritos e do Barbatuques para crianças pequenas, com o objetivo da musicalização em 

si e de caracterizar o corpo como um instrumento musical para se fazer música e não utilizar a 

Música Corporal apenas como um processo de aprendizagem. 

 Eu vejo a Música Corporal como qualquer outro instrumento, sendo uma escolha do 

professor em utilizar essa instrumentação. Quando dou aula de flauta, o instrumento 

“musicalizador” é a flauta, mas por que não a Música Corporal ser o instrumento de 

musicalização e de fazer musical? Acredito que a maior contribuição, nesse caso, é o uso da 

Música Corporal como fazer musical e não só para compreensão de aspectos musicais (como 

rítmica, por exemplo). 

 A avaliação do meu trabalho é constante, tenho conversas com a coordenação das 

instituições que trabalho, tentando dar um retorno do que acontece em aula e como podemos 

adequar às necessidades que surgem.  

 Sobretudo, para ser um educador musical é preciso gostar de dar aula, de fazer música 

em qualquer nível de experiência e ter conhecimento daquilo do que vai dar aula. Para isso, 

não é qualquer músico que pode ser um docente musical.  

 Acredito que a educação musical pode oferecer mais aspectos socializadores e 

humanos, principalmente, quando trabalhadas práticas coletivas de música. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFIO DO EDUCADOR MAURO TANAKA 

 

 Iniciei minha prática musical na adolescência, por volta dos 13 anos de idade através de 

meu pai, que possuía um violão em casa e costumava tocar informalmente nas reuniões de 

amigos e familiares. A partir disso, me lancei nos estudos formais de guitarra em escolas livres 

de música e conservatórios (Instituto de Guitarra e Tecnologia - IG&T, hoje denominado EM&T 

e Conservatório de Tatuí) com o foco no estudo do instrumento guitarra elétrica. 

 Aproximadamente dos 15 anos até os 30, levei a "carreira" de músico tocando em 

bandas em minha cidade (Sorocaba) e em São Paulo, paralelamente à minha formação 

acadêmica em Educação Física e às atividades docentes desta área. Aos 17 anos, fui convidado 

para dar aulas de guitarra em uma escola livre de Música, onde atuei por 2 anos. 

 Atualmente dou aulas em uma escola pública estadual, através do PIBID, para os alunos 

do 6º aos 9º anos (11 aos 14 anos); também realizo oficinas para educadores de ensino infantil 

da Prefeitura Municipal de Sorocaba, onde a faixa etária varia de 20 a 55 anos. Em ambos os 

casos, são realizadas atividades de Música Corporal. 

 Inicialmente, conheci as práticas da Música Corporal através dos cursos com o Fernando 

Barba, com quem tive o prazer de realizar 6 módulos, sendo os módulos 5 e 6, realizados apenas 

uma vez até o momento. Com o Prof. Stenio Mendes tenho contato por meio dos ensaios da 

Orquestra do Corpo. 

 Utilizo as práticas em minhas aulas, tanto no projeto PIBID, do qual faço parte, quanto 

nas oficinas para educadores da rede municipal de minha cidade. Portanto, as práticas da 

Música Corporal são passadas para os alunos tanto por intermédio das minhas aulas, quanto 

pelos educadores que fizeram as minhas oficinas. 

 O objetivo primário da utilização dessas práticas é desenvolver conteúdos relativos à 

escuta sensível de si e do outro e habilidades de criação coletiva, tudo permeado por jogos de 

desenvolvimento de habilidades e conteúdos musicais. 

 Uma questão importante que venho percebendo é que é possível desenvolver 

conteúdos vistos como complexos pela educação musical tradicional, por intermédio das 

vivências com o corpo, tornando-as menos pesados e desmistificados. Polirritmias, improviso 

e outros tópicos são sempre abordados de forma lúdica na Música Corporal e os educandos 
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tomam contato, executam sem o "peso" de ter que inicialmente saber ler na partitura ou outra 

estratégia de ensino tradicional. 

 Como avaliação do trabalho, costumo utilizar as rodas de conversa, a colheita de 

impressões de forma escrita num flip-chart, onde todos os integrantes das dinâmicas colocam 

palavras que possam traduzir as sensações vividas nas práticas. Em alguns casos um 

questionário é colocado à disposição dos participantes para que estes enviem 

feedbacks sobre os processos vividos. 

 Em minha opinião, a habilidade da escuta sensível é uma das mais importantes para o 

exercício da docência musical. O docente deve ter em mente que educar musicalmente 

perpassa pela habilidade de estar aberto aos sons e a musicalidade que seus alunos possam 

trazer, sem julgá-las. Deve ser curioso, sonoramente falando, uma vez que o trabalho musical 

está intimamente ligado à pesquisa de sons e que só é possível transmitir essa curiosidade, essa 

inquietação aos seus alunos se ela fizer parte da vida do docente. 

 Acredito que a maior contribuição que a Educação Musical pode oferecer é a de 

esclarecer que a música pode, até, ser um produto comercializável, mas que, antes disso, ela é 

uma linguagem e uma forma de expressar sentimentos, de comunicar sensibilidades e 

subjetividades. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DO EDUCADOR RENATO EPSTEIN 

 

 Minha primeira graduação foi em engenharia eletrônica. Tinha apenas 17 anos quando 

iniciei o curso e, realmente, não sabia direito que curso seguir na graduação. Meu irmão é 

engenheiro e, talvez, por gostar de matemática, acabei seguindo seus passos. 

 Já no último ano, cantava no coral da faculdade e fiz meu estágio obrigatório em uma 

empresa de áudio e acústica. Os sinais da tênue ligação entre música e engenharia começavam 

a se mostrar. 

 Depois de formado, nunca exerci a profissão de engenheiro. Montei bandas, dei aulas 

em escolas de música e passei a viver da música. Ingressei no grupo Trovadores Urbanos, do 

qual fui integrante por 10 anos. Fui violonista acompanhando diversas cantoras, entre elas, 

Fabiana Cozza, por outros 10 anos. Montei um grupo de música judaica para tocar em festas, 

chamado Zamarim, que este ano completou 20 anos de carreira. Ingressei no grupo de 

percussão corporal Barbatuques, que, neste ano, também completou 20 anos de existência. 

 Depois que minhas duas filhas nasceram, percebi que gostaria de estar mais próximo 

delas e que, talvez, uma mudança seria necessária. Recebi um convite para dar aulas de música 

na escola. Achei que seria um novo desafio, alinhado à minha vontade de mudança. Como 

sempre gostei de lecionar, respirei fundo e me preparei para a segunda graduação - licenciatura 

em artes. 

 Comecei a dar aulas particulares de violão aos 20 anos. Logo fui ser professor na escola 

de música Domus e lá segui por pelo menos 10 anos. Porém, a experiência de aulas particulares 

é bem diferente da experiência com aulas curriculares de música, com uma classe diversa, 

composta de alunos interessados ou não, com mais ou menos habilidades, com gostos diversos, 

formações das mais variadas, etc, etc, etc. Portanto, acredito que o grande desafio de ser 

educador musical começou aí, na escola. Atuo nos primeiros e segundos anos do fundamental 

1 (6 a 8 anos) em escola privada de São Paulo. 

 Sou professor de música. Trabalho com projetos, eventos e conteúdos de música 

desenvolvidos de forma diversificada: canto, prática de instrumentos, percussão corporal, 

identidade cultural e cultura popular. 
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 Estudei com o Fernando Barba no colégio Oswald de Andrade e, 20 anos atrás, ele me 

convidou para integrar um grupo de estudos de percussão corporal, que viria a se tornar o 

grupo Barbatuques, do qual sou integrante desde então.  

 Claro que utilizo as práticas da Música Corporal em minhas aulas!! No início do séc. XX, 

os primeiros educadores musicais passaram a relacionar as práticas musicais ao movimento do 

corpo, à mente e à alma. Hoje é nítida sua relação e acredito que é a melhor forma de se 

vivenciar a música, ludicamente, corporalmente e de se apreender a teoria que vem a reboque. 

O canto é fundamental, mas também a dança, aliando o som ao movimento corporal. A Música 

Corporal é inserida, muitas vezes, em um contexto de jogo, onde o aluno possa vivenciar a 

criação, a experimentação e a performance, apresentando o resultado aos seus colegas, 

comunidade escolar ou seus pais. 

 O aluno pode ser autor, improvisador e criador, expressando suas ideias musicais. Pode 

ser, também, intérprete em uma peça já criada, seguindo os arranjos pré-concebidos. Pode 

desenvolver a capacidade de apreciar uma obra, desenvolvendo a escuta atenta. Sendo o corpo 

um instrumento único e especial, a exploração da diversidade de timbres e possibilidades 

sonoras passa a ser rotina, mesmo que o assunto desenvolvido seja outro. 

 Estar em contato com o próprio corpo é o primeiro caminho para se diferenciar pulso 

de ritmo, percepção dos contornos melódicos, propriedades do som, prática de conjunto. Nos 

jogos musicais, o aluno tem a possibilidade de experimentar, de criar arranjos, de improvisar, 

de testar, de se relacionar, de saber o momento de tocar, de cantar ou de ouvir. 

 Sempre avalio meu trabalho com a coordenadora de área. Ela está presente em algumas 

aulas para poder me passar o olhar de quem está de fora, sugerindo procedimentos, me 

ajudando na análise do que funcionou e o que não funcionou. 

 A meu ver, são inúmeros os saberes que um docente deve desenvolver. São saberes de 

ordem psicológica, sociológica, filosófica, além dos saberes disciplinares e curriculares. Tudo 

isso sem perder de vista os saberes da experiência que cada profissional carrega em sua mala. 

 Para se discutir as contribuições da Educação Musical para sociedade, em primeira 

instância, precisamos discutir quem tem acesso a uma educação musical de qualidade nessa 

sociedade atual. Se efetiva, as contribuições seriam inúmeras. Desde seres humanos mais 
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humanos, mais conscientes, capazes de refletir e recriar, até poderem ser autores de uma 

condição de vida mais digna e igualitária. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DA EDUCADORA RITAMARIA 

 

 Minha formação teve início na infância, em casa. Além de ser muito estimulada a cantar, 

minha mãe foi pianista e minha avó cantora. Tenho viva a memória delas cantando e tocando 

desde muito cedo. Também me lembro de cantar desde muito pequena. Logo me interessei 

pelos instrumentos, o piano e uma flauta doce que minha mãe tinha em casa. Como eu queria 

tocar a qualquer custo (devia ter uns 7 ou 8 anos) ela me deu um livro que se chamava “Meu 

primeiro livro de flauta Block” e disse que se eu quisesse tocar teria que estudar o livro. E eu 

estudei. Lembro de fazer os exercícios e ler e escrever música a partir desse livro. Então, isso 

foi meio autodidata, eu tenho essa memória de saber ler música com 8 anos de idade. 

 Então ficava pedindo para minha mãe me por num conservatório - na verdade eu queria 

estudar no CLAM, que era perto da minha escola - porque eu queria aprender harmonia. Mas 

ela me disse que não seria legal e me narrava sua experiência de conservatório de música, de 

ensino tradicional, que eu iria ficar restrita e travada. Na verdade, ela não conhecia o CLAM, e 

no final optou por contratar um professor particular de piano. Estudei com esse professor dos 

10 aos 15 e para mim, hoje essa foi mais uma experiência conservatorial do que tudo, porque 

queria aprender harmonia, mas ele me obrigava a ler a mesma partitura de Pour Elise, que eu 

já sabia decor, e não me deixava tocar nada de ouvido ou decorado. Enfim... Desse registro de 

aulas de piano, lembro ao menos de uma tabela de escalas e acordes que resolveu um pouco 

a vida, pois através dela aprendi as notas de cada escala e a montar acordes no piano através 

da cifra, mas isso eu sei que estava longe de ser a “aula de harmonia” que eu queria ter... 

 No colegial, entrei para o Coral da Escola, e essa foi uma excelente escola de música 

para mim. O coral além de fazer repertório, trazia uma abordagem interessante de 

musicalização - lembro de aulas sobre série harmônica, aulas de percepção e escuta de acordes, 

também de aulas de técnica e preparação vocal. Fui estimulada a compor (fiz um cânone para 

o grupo nessa época) e a tocar piano. Segui entre o informal e o autodidata, compondo 

conforme me interessava por novos materiais musicais, perguntando coisas a amigos, enfim, 

caminhos incertos. 

 Então formei uma banda, com um grupo de amigos da faculdade, segui compondo, 

fazíamos música autoral. Esse período durou uns 8 anos, até que um músico do grupo - formado 
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pela ECA - me chamou a atenção - você deveria estudar música e fazer só isso da vida, você 

pode dar aulas, etc. Estava na Faculdade de Arquitetura. 

 Fiz o teste para Coralusp, e passei. Ali eu considero que teve início minha formação em 

música “mais estruturada”. Como já sabia ler e tocava um pouco de piano, em pouco tempo 

tive a oportunidade de ser monitora de naipe de um grupo iniciante - então fiz aulas de piano, 

de regência coral, de percepção e de técnica vocal. Comecei a buscar ensinos cada vez mais 

“conservatoriais” e entrei na Escola Municipal de Música (aí já com 26 anos) para estudar Canto 

Lírico, quando então tive minhas primeiras aulas de harmonia, e história da música. 

 Fiquei por 10 anos no Coralusp e 5 na Escola Municipal, estudando música de diversas 

maneiras. Na municipal, tudo era bem tradicional, técnica vocal, regência coral, percepção, 

harmonia, história, apreciação. No Coralusp tudo era bem aberto e dinâmico, voltado para o 

indivíduo, para a formação do humano - regência, piano, técnica vocal, preparação corporal, 

improvisação e percussão corporal. Foi onde conheci o Barba, bem no começo do Barbatuques 

e das oficinas. 

 Dez anos depois, entrei na graduação, na USP, onde conclui a licenciatura. 

 Minhas primeiras experiências com educação musical foram meio no susto. Quando 

entrei no Coralusp, em 1999, fiz parte de um grupo gigantesco, muito iniciante, dirigido pela 

Márcia Hentschel e pelo Tiago Pinheiro. 

 Era um grupo muito irregular, com gente que nunca havia feito música e pessoas com 

ampla experiência. Em um ensaio de naipe de vozes femininas, a monitora de naipe (que era a 

Kika Carvalho) sacou que eu sabia ler e me pediu para ir com as sopranos para uma outra sala, 

para dar conta de ler. Eu nem sabia direito o que fazer ali, mas fiz alguma coisa - e voltamos 

para o ensaio com todos e a Kika avisou a Marcia: olha, ela sabe ler, e pode dar ensaio. Então, 

quando a Márcia ou o Tiago não podiam estar com o grupo, eu e a Kika ficávamos responsáveis 

pelos ensaios, desde o começo - a gente ia se ajeitando ali, ela tinha mais experiência com o 

grupo, e eu estava aprendendo na prática. Nesse mesmo ano, comecei a dar aulas de canto, 

substituindo uma amiga num conservatório, ocasionalmente. E no ano seguinte eu era 

oficialmente a Monitora da Oficina Coral do Coralusp, onde então dava ensaios inteiros com a 

supervisão da Márcia Hentschel e do Roberto Rodrigues. Para mim esse é o começo. E depois 
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eu e a Kika assumimos o Coral da Casa das Rosas - foram experiências de musicalização de 

adultos por meio do canto coral. 

 Continuo trabalhando na educação musical para adultos. Dou aulas particulares em 

meu espaço (minha casa), para pessoas que me procuram por indicação e também em uma 

escola de música de São Paulo, especializada em canto popular, com ensino estruturado na 

tradição da canção popular urbana. Paralelamente, desenvolvo projetos e oficinas de 

formação, tendo como foco a Música Corporal (voz, percussão corporal) tanto para a formação 

de professores quanto para o desenvolvimento pessoal. 

 Em parceria com o Barulho Max, tenho desenvolvido oficinas de criatividade voltada 

para educadores musicais, com ampla atuação através do FLADEM (sei que não era para citar 

instituições de ensino, mas acho que o FLADEM é outra coisa, e é bastante relevante citar). 

 Na escola de música dirijo (em parceria com a Luisa Toller) um grupo vocal feminino, 

com foco em processos criativos associados à canção brasileira - o grupo tem como objetivo 

produzir arranjos vocais próprios, e esse também é o processo de musicalização do grupo. Além 

disso, dou aulas de percepção musical voltada para cantores, onde desenvolvo um programa 

de percepção a partir da canção popular, trabalhando conteúdos relativos à prática do cantor; 

e dou aulas de canto dentro da perspectiva do Desvendar da Voz e da expressão e criação 

pessoais. 

 Nos projetos de oficinas, tem a Oficina Voz e Criatividade, que é resultado de meu 

projeto de pesquisa acadêmica, onde investigo processos criativos em voz, e faço uma espécie 

de decoupagem desses processos - ela tem diversas abordagens. Pode tanto ser direcionada a 

um público diverso, com o objetivo de trabalhar a expressão através da voz e da Música 

Corporal em geral, quanto destinada a educadores musicais, oferecendo ferramentas para suas 

atividades didáticas. 

 Há também a oficina de Construção de Instrumentos com Materiais reutilizáveis, Oficina 

de Linguagem de Sinais e Regências Criativas, ambas voltadas para educadores musicais, e a 

oficina Desvendar o Som, um processo de sensibilização musical para público diverso e de todas 

as idades. 

 O Barba eu conheci no Coralusp, como já disse, acho que foi em 1999. Fiz 2 anos de 

curso com ele no Coral mesmo. O Stenio eu já ouvia falar daquela época, mas fui conhecer 
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mesmo em 2006 no Canto do Brasil, quando ele deu um curso de criação vocal lá (de 1 

semestre), do qual fiz parte. 

 Sempre utilizei as práticas da Música Corporal, desde o começo, quando comecei na 

Oficina Coral, e nas aulas individuais. Uso de diversas maneiras, tenho até um TCC sobre isso. 

 Mas resumidamente - penso que o corpo é nossa casa e o instrumento mais 

democrático possível - corpo todos têm. Poder fazer música com o corpo é um direito 

inalienável, seja ela qual música for. Em aulas de canto, impossível não fazer música com o 

corpo, claro. Mas entendo que a abordagem aqui é outra, e está relacionada ao que aprendi 

com o Barba e o Stenio, de certa forma. As práticas da Música Corporal dinamizam a atividade 

e nos colocam constantemente em situações de performance - tudo é som, e o som nos ensina. 

A ideia de aprender jogando confere um caráter lúdico ao processo. Jogo muito com os alunos, 

tanto em aulas individuais quanto coletivas, e sempre proponho caminhos que estimulam a 

pesquisa individual. Também acredito que as práticas da Música Corporal trazem autonomia 

para o aprendizado, pois cada um se apropria verdadeiramente do que está descobrindo pela 

experiência. 

 A primeira motivação de usar as práticas da Música Corporal em aula é a constatação 

de que o corpo aprende. Fazer música depende desse processo que é corporal. Por mais que 

haja a mente envolvida, se não passa pelo corpo não vira música. Pensando nessa relação 

corpo-mente não hierárquica, e sim implicada, o aprendizado da música passa pela experiência. 

Então o objetivo maior é o de musicalizar, o de experienciar a música, de se sentir fazendo 

música, antes de aprender um conceito. O corpo é o primeiro caminho para se entender um 

conceito. 

 Com os alunos particulares, costumo propor conversas de avaliação do processo, a cada 

ciclo (que não é exatamente regular, mas quando sentimos juntos que chegamos a algum ponto 

conclusivo). Também tenho o hábito de gravar e escutar as aulas que dou, para observar de 

fora minhas conduções. Em parceria, estamos constantemente conversando sobre como 

estamos trabalhando e a cada oficina nos avaliamos como foi nosso trabalho e nossa 

performance. Com os participantes da oficina, deixamos um espaço para perguntas, 

questionamentos e avaliação do trabalho - costumamos perguntar o que fez sentido e o que 



P á g i n a  | 253 

 

não fez sentido (igualmente). Nos grupos, da mesma forma que com os alunos individuais, para 

a cada ciclo para avaliar os caminhos tomados. Constantemente. 

 Na minha opinião, as capacidades e habilidades cognitivas, musicais e humanas que eu 

julgo essenciais para o exercício da docência musical são: desapego, escuta aberta, atenção, 

solidariedade, empatia, calma, abertura, pesquisa constante, e a eterna consciência de que o 

aprendizado é bilateral e relacional – o educador não é nada mais que uma pessoa, o saber se 

dá no contato e no convívio, a música é uma ferramenta possível, e muitas são as realidades 

possíveis. 

 A maior contribuição da Educação Musical é a escuta. Acho que está faltando escuta em 

tudo e o tempo todo - adoramos falar, fazer sons, estamos lotados de ideias e informações - 

acho que a educação musical pode abrir o espaço do vazio, do silêncio e da escuta. Para talvez, 

a partir daí, podermos falar em empatia, aceitação da diversidade e outras coisas bonitas e 

importantes. Mas enquanto só falarmos e não escutarmos, isso não vai acontecer. Precisamos 

escutar, auscultar, ouvir. Antes de julgar, de classificar ou rotular. Isso é o que sinto hoje. 
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DO EDUCADOR SÉRGIO TUCK 

 

 Não tenho músicos em minha família e tendo nascido em São Paulo vejo que nas 

cidades muito grandes a correria e o frenesi da vida fazem com que as famílias cresçam ao 

longo do tempo cada vez mais desconectadas da música, dos folguedos, da dança e hoje, por 

conta da tecnologia, das brincadeiras. Nesse ponto posso dizer, que apesar dessa ausência, 

meus pais, de alguma forma, sempre fomentaram a música e a arte como um todo em casa. 

Quando pequeno, estudei com flauta em uma escola montessoriana e lá fui tomando 

conhecimento das linhas melódicas e das partituras, parte da qual nunca gostei e que, de certa 

forma, me afastaram um pouco do estudo.  

 Posteriormente, vieram a bateria, o violão, mas sempre mais buscando um passatempo. 

Tinha dificuldades em me sentir livre com os instrumentos, de fugir do “isso pode, isso não 

pode” e isso sempre me desanimou até o momento em que comecei a ver que as coisas não 

eram bem assim.  

 Me formei em Educação Artística e, na época, estava mais voltado para as linguagens 

visuais, porém, com a proximidade com a cultura japonesa estava envolvido em manifestações 

culturais onde a música era primordial. E no ano de 2006 conheci na prática o wadaiko, uma 

forma de se tocar os taikos japoneses, unindo música e expressão corporal. Aqui encontrei uma 

música mais pulsante que me trazia vitalidade além de outros benefícios que também nos 

trazem outros instrumentos.  

 Isso afetou a forma de ver o meu trabalho, de entender a música e os processos de 

ensino e aprendizagem da arte e da música, me motivando a conhecer mais sobre as 

pedagogias ativas e sobre novos trabalhos que eram e são realizados atualmente perto e 

distantes de mim, através dos meios de comunicação também.  

 A música possui um poder muito interessante em relação à forma como pode ser 

trabalhada com as pessoas e o seu potencial, ao meu ver, aparece justamente no momento em 

que hoje temos um déficit social no que tange à coletividade. Você pode fazer um desenho 

sozinho, uma escultura sozinho, uma pintura… e você também pode fazer uma música sozinho, 

mas para uma criança isso não é simples, ela precisa de alguém que lhe dê ‘ferramentas’ físicas 
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e estéticas para isso e, quando ela notar o potencial dessa experiência em conjunto, de outras 

pessoas ou crianças, ela sentirá uma satisfação difícil de definir, mas fácil de ser captada.  

 Hoje minhas aulas passam por todas as linguagens de arte, pois onde leciono, a arte e a 

música fazem parte da mesma “matéria” dentro do currículo, mas é óbvio que vi na música um 

potencial humano muito forte para ser trabalhado e trazendo benefícios individuais e coletivos 

sem prejudicar a relação com as demais linguagens. Porém, deve ser de praxe, para nós artistas, 

acharmos que o momento da arte na escola ainda é muito pequeno.  

 Minhas primeiras experiências com música em sala de aula foram com o canto. Nada 

de novo. Aquele momento em que se elege uma canção por determinada razão e nos 

colocamos a cantar e tocar com as crianças, com um violão para acompanhar. Com o tempo fui 

alterando, levando instrumentos variados para a sala, primeiramente com o intuito dos alunos 

conhecerem mais e melhor a diversidade e as possibilidades, mas sempre limitado pelo tipo de 

sala, pelo tempo de aula, pelo problema em relação ao som, pela quantidade de alunos. 

 Em 2012 tive um primeiro contato com o Barbatuques e comecei a entender, de fato, a 

importância e a riqueza da Música Corporal. Aos poucos, a Música Corporal começou, então, a 

permear o trabalho, entrando até em apresentações de final do ano com uma das músicas de 

André Hosoi.  

 O contato com Stomp, Grupo Triii, Tiqueque, Palavra Cantada, Keith Terry, Fernando 

Barba, Fritura Livre, Retiro de Música Corporal e etc., só elevou a qualidade e o número de 

possibilidades a serem exploradas e levadas aos alunos.  

 Desde 2012 atuo na rede pública municipal de um pequeno município do interior de SP, 

em uma escola de ensino Fundamental I, localizada na periferia da cidade, com todas as suas 

limitações e ausências do poder público. Falta cultura, falta estrutura, falta saúde pública, 

segurança… enfim, nada muito diferente de tantas outras periferias brasileiras. Atuo, também, 

em uma associação japonesa no ensino do taiko, onde as características são outras, com turmas 

menores, local mais adequado, famílias presentes e com maior grau de instrução. 

 Fiz cursos com Fernando Barba e outros, nestes últimos anos e só tenho a agradecer 

pois, além de conhecer, a quantidade de horizontes que se abriram é imensa. O trabalho deles 

é vital, tal fato garantido pela presença destes e outros nomes em tantas publicações didáticas 
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presentes nas escolas. É via de regra falar de Música Corporal nos livros didáticos aprovados 

por programas como o PNLD. 

 Quando levado para sala de aula, a apreciação de músicas e vídeos destes grupos já 

causa espanto, pois faz o aluno se surpreender com a grande gama de movimentos e sons 

possíveis. Porém, tem algo curioso. As crianças, quando veem, querem imitar e quando veem 

uma banda, imitam uma guitarra, uma bateria, um piano, mas só conseguem resultado se 

mexendo e soltando sons pela boca. Na Música Corporal, a criança imita e, muitas vezes, já 

atinge o mesmo resultado, por não necessitar de um ‘instrumento externo’ ao seu próprio 

corpo. 

 Isso faz com que a Música Corporal se torne algo primordial, no sentido da consciência 

musical. Mas, isso nada tem a ver com vamos brincar de fazer música com o corpo para mais 

tarde você fazer música de verdade com instrumentos. Essa cultura instrumentista nos fez 

achar que fazer música é só quando se senta ao piano e se toca Bach. O Barbatuques e outros 

grupos estão aí pra comprovar o contrário.  

 Em sala de aula a Música Corporal nos faz nos conectar com nosso próprio corpo, com 

nossa noção de identidade, assim como nas artes plásticas podemos conseguir isso com um 

autorretrato desenhado a lápis ou com tinta. A Música Corporal pode também nos conectar 

com o outro na medida em que harmonizamos sons, construímos ritmos, complementamos 

sons e movimentos, além de nos fazer nos mover, algo imprescindível para a infância atual 

rodeada de tecnologias atrofiantes. 

 O trabalho pode ser avaliado de diversas formas; a meu ver, uma delas é a avaliação 

contínua, verificar a participação de todos, o interesse, a transposição de desafios, a construção 

individual e coletiva. Também podemos avaliar na forma de resultado, quando se estabelece 

uma meta, para anos mais avançados, propondo desafios estéticos maiores e um trabalho 

cooperativo mais desafiador.  

 Tive uma experiência interessante em minha escola. Notei em alguns dos cursos que 

vinha fazendo sobre música, movimento, brincadeiras, Música Corporal e Orff, que, dos 

cursandos, eu era um dos poucos que ainda dava aulas em salas convencionais (carteiras e 

lousa), mesmo sabendo que isso talvez seja predominante Brasil a fora. Fiquei pensando se era 

uma questão de recursos, de escolas com maior patrimônio e infraestrutura. Após um destes 
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cursos conversei durante o recesso com minha coordenadora pedagógica e após, com a 

diretora da escola e decidimos então que teríamos uma sala de Música e Movimento dentro 

da escola.  

 Havia uma sala de informática que não era utilizada, estava repleta de computadores 

parados e caixas de material escolar estocado. Fazia dois anos que a sala não era utilizada por 

alunos diariamente. Já havia uma outra sala de informática criada por um programa de PPP 

[Projeto Político Pedagógico] no andar de baixo e então a diretora solicitou que os 

computadores fossem para outra escola, que poderia utilizá-los. Retiramos tudo e criamos uma 

sala espaçosa, sem mesas, sem cadeiras com balcões com os instrumentos que eu possuía, 

mais os que a escola já tinha, mas que dificilmente utilizávamos por falta de espaço adequado. 

 Essa sala potencializou muito o trabalho em todos os sentidos. A entrega, o interesse, 

os processos, a qualidade e os resultados. Aqui a Música Corporal, a dança e a música 

instrumental puderam fazer parte, de verdade, da realidade da escola.  

 As capacidades e habilidades cognitivas trabalhadas em uma aula de musicalização, 

instrumental ou às vezes até em recreação musical são variadas, o que torna tudo ainda mais 

interessante e imprescindível. Coordenação olho-mão, percepção auditiva, memória de curto 

e longo prazo, ressignificação, memória não verbal, percepção espacial, lateralidade, foco, 

atenção dividida além ainda de outras habilidades de inter-relacionamento humano. 

 O trabalho de educação musical, a meu ver, é cada vez mais imprescindível para nossa 

sociedade como um todo. Alguns países que avançam mais rapidamente na qualidade de vida 

já sabem e investem nisso. Mas, por aqui, ainda estamos muito atrasados. Parece que temos 

um buraco no tempo, uma dificuldade de entender certos processos educacionais depois que 

houve uma democratização do ensino e que, de fato, a escola começou a chegar para a grande 

maioria, mesmo que de forma muito defasada. A meta não é formar pianistas e cantores, nem 

criar um público consumidor de música e muito menos formar opiniões a ponto de decidirem 

o que é ruim e o que é bom para todos. A educação musical tem como função trazer momentos 

de maior interação humana, de estímulo da sensibilidade, de desenvolver habilidades 

cognitivas, de conectar pessoas e de também trabalhar o estético da arte, de dentro para fora. 

Apreciar, contextualizar, fazer, criar são parte do processo. Além ainda de termos uma 
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educação sonora mais desenvolvida como já propunha Schafer e outros nomes que trouxeram 

questões novas no século passado, mas que ainda hoje são muito pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	00 -CAPA (2)
	01-DISSERTAÇÃO

