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A METÁFORA PARA A INTERPRETAÇÃO MUSICAL: O ESTUDO DE CASO 

“UM SINO CONTRA O TEMPO” 

Metaphor and musical performance: The case study “A bell against the time” 

 

BERNARDO, Ana Cristina1, & LOPES, Eduardo2 

 

Resumo 

Este artigo focaliza-se no impacto do pensamento metafórico na interpretação, versando sobre as opções 

pianísticas e do ensemble para o qual a obra Um sino contra o tempo foi composta. Partindo da 

argumentação de Lakoff e Johnson de que a metáfora unifica razão e imaginação e da premência da 

construção da narrativa do intérprete para a constituição de uma interpretação apelativa e congruente, este 

texto constitui-se como uma análise para a interpretação e como um caso estudo sobre a aplicação prática 

destes pressupostos. A ligação entre razão e imaginação é uma constante, tanto no caso do pianista como 

do ensemble, e proveniente de exemplos que foram objeto de reflexão e experimentação. Estabelecendo 

como fócus a frase poética geradora da obra, o intérprete constrói a sua orientação semiótica, baseada na 

sua verdade interna, construída numa interligação de significados cruzados. Demonstra-se que a 

colaboração com o compositor foi um fator primordial da construção metafórica do intérprete, devido à 

estreita colaboração entre ambos, ao conhecimento aprofundado do seu ideário e à circunstância de os 

intervenientes na construção da obra e sua interpretação partilharem um património cultural que os unifica 

imageticamente. É, no entanto, dado um especial enfoque à argumentação de Cook e seguida uma linha de 

pensamento defensora de que as imagens criadas pelo intérprete prevalecem sobre os pressupostos 

composicionais geradores da obra. 

 

Abstract 

This article tackles issues of Metaphor for piano and ensemble performance of the piece A bell against the 

time. Based on Lakoff and Johnson’s statement that metaphor unites reason and imagination and the 

requirement of a compelling and coherent performance construction, this paper presents a performance 

analysis and constitutes a case study on those assumptions. The bond between reason and imagination, for 

the pianist as for the to the ensemble, is unremitted and established through the reasoning and practice of 

several sections. The performer’s semiotics orientation, based on his own inner truth and constructed by 

the interrelation of meanings crossover, is determined by a main focus on the poetic sentence generative 

for this musical work. Due to the close cooperation with composer, the depth knowledge of his ideas and 

the circumstantial sharing of cultural patrimony between intervenient, one demonstrates the collaboration 

with composer as a prime fator of performer’s metaphorical construction. However, a guideline provided 

by Cook’s views is adopted, which defends the primacy of the performer’s imagery upon the work 

compositional assumptions. 

 

Palavras-chave: Metáfora; Análise para a interpretação; Música contemporânea portuguesa; Piano. 

Keywords: Metaphor; Performance analysis; Portuguese contemporary music; Piano.  
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  INTRODUÇÃO  

Focalizando-se este artigo no impacto do pensamento metafórico na interpretação, 

evidencia-se a premência do enquadramento do atual entendimento da metáfora. Em 2003 

Lakoff e Johnson adicionaram um anexo ao seu livro Metaphors we live by, onde afirmam 

que ao terem estudado o pensamento metafórico lançaram em diversas áreas do 

conhecimento a necessidade de repensar o estudo do funcionamento da mente humana, e 

descrevem assim esta evolução: 

By the early 1990s, a whole new level of metaphor analysis was discover that 

we will call deep analysis. What we and other researchers found was that our 

most fundamental ideas – not just time, but events, causation, morality, the 

self, and so on – were almost entirely structured by elaborate systems of 

conceptual metaphor (Lakoff & Johnson, 2003, p. 279). 

O desenvolvimento da ideia performativa abrangendo a compreensão do 

funcionamento conceptual da metáfora é, por conseguinte, uma via possível. Estabelece-

se então que o intérprete partirá do pressuposto que a imagem se constitui como um 

elemento indutor da interpretação em termos criativos e na concretização da ligação física 

entre o próprio e o seu instrumento. Esta associação da imagem criada por uma obra e sua 

conceção interpretativa tem sido desenvolvida sob diversos prismas, sendo relevante a 

descrição de Cook (1992, pp. 356-357) ao referir o número avultado de análises que a 

obra de Stockhausen Klavierstück III suscitou, devido à complexidade da sua partitura. O 

musicólogo sugere como via interpretativa a perspetivação da peça como uma 

“transcrição dos sons ocorridos na central telefónica de Colónia”, afirmando a premência 

de os intérpretes se focalizarem mais no resultado sonoro, havendo uma necessidade de 

descrição da música em si e não tanto de especulação analítica dos processos adotados 

pelo compositor para criação da mesma. É desenvolvida a seguinte argumentação sobre 

o caminho para a análise e para a interpretação: 

Actually the thing that makes Klavierstück III seem difficult to analyze is not 

so much the music: it is the score, with its precise mathematical notation of 

rhythms. Inevitably this encourages numerological rather than musical 

analysis. But musically Stockhausen’s rhythmic notation is a kind of science 

fiction: what actually happens is that the performer improvises the rhythms 

more or less in accordance with Stockhausen’s specifications, and the result is 

a rhythmic fluidity and independence of any fixed beat that probably could not 

have been easily achieved in any other way. In other words there is a glaring 

discrepancy between the fearsome mathematical complexities of Klavierstücke 

III’s notation (and these are nothing compared of others of Stockhausen’s 

piano pieces) and the way in which the music is actually performed and 

experienced by the listener. And in general I would say that it is this 

discrepancies between score and experience that, more than anything else, 

make a lot of contemporary music problematical from the analyst´s point of 

view (Cook, 1992, pp. 362-363). 
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Perceciona-se assim que existe uma dependência patente nas analogias criadas 

durante todo o processo de construção da ideia performativa de uma determinada obra e 

que a partitura não se constitui como a música em si, funcionando como um meio de 

transmissão da imagética do compositor e posteriormente como um meio para o intérprete 

constituir a sua própria imagética. Dentro desta orientação é primordial definir o que se 

entende por metáfora e qual o seu impacte na interpretação, analisando o conceito:  

O termo “metáfora” provém do grego metaphora, que significa “transporte”. 

Em A Poética, Aristóteles define-a assim: “A metáfora é o transporte para uma 

coisa de um nome que designa uma outra.” (…) A metáfora permite sublinhar 

traços salientes de uma pessoa ou de um comportamento. Possui ao mesmo 

tempo uma grande força argumentativa e um poder heurístico, pois permite 

“fazer compreender”, por analogia, sem ter de descrever nem explicar (…) A 

metáfora permite pôr em ligação coisas distintas sublinhando os seus pontos 

de semelhança. Considerada durante muito tempo uma simples figura de estilo, 

a metáfora poderia ser um processo fundamental do conhecimento. Esta é a 

tese defendida por alguns linguistas, especialistas de ciências cognitivas e 

teóricos da literatura, como George Lakoff, Mark Johnson ou Mark Turner. Na 

medida em que permite “fazer adivinhar” certas coisas através de exemplos, 

de imagens deslocadas, de analogias, a metáfora é um poderoso instrumento 

para revelar as estruturas comuns, configurações semelhantes, traços idênticos 

entre duas coisas distintas (Dortier, 2006, pp. 467-8). 

Trata-se então da criação de analogias, pontos de ligação entre ideias e estruturas. 

Lakoff e Johnson elaboraram uma teoria sobre a metáfora, afastando-se da ideia 

interligada com os aspetos formais da linguagem e introduzindo um conceito da metáfora 

como uma forma de pensamento. A sua teoria baseia-se numa ligação entre a vivência 

física e os conceitos abstratos. Mas esta teoria não determina só a ligação entre os 

conceitos básicos e a organização espacial destes mesmos, avançando para uma ideia de 

que a estruturação metafórica se constrói no âmbito de uma coerência cultural proveniente 

da sociedade em que cada indivíduo está inserido. Lakoff e Johnson (2003, p. 146) 

defendem que a realidade para um indivíduo inserido numa determinada cultura depende 

de dois fatores: a sua realidade social e a forma como este a experiencia em termos físicos. 

Os autores defendem ainda que como a realidade de cada indivíduo é percecionada em 

termos metafóricos, e como a própria perceção corporal é em parte também metafórica, a 

metáfora torna-se um elemento nuclear na determinação do estabelecimento da realidade 

desse mesmo indivíduo. 

Sob a perspetiva do intérprete interessa focalizar em que sentido o pensamento 

metafórico constitui um pressuposto performativo, uma vez que se objetiva a criação do 

significado no ato de interpretar. Encarando a atividade do intérprete dependente de dois 
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eixos primordiais, balançados entre a perspetiva racional e a imaginação, existe 

consequentemente um elo de ligação ao pensamento destes linguistas: 

The reason we have focused so much on metaphor is that it unites reason and 

imagination. Reason, at the very last, involves categorization, entailment, and 

inference. Imagination, in one of its many aspects, involves seeing one kind of 

thing in terms of another kind of thing-what we have called metaphorical 

thought. Metaphor is thus imaginative rationality. Since the categories of our 

everyday thought are largely metaphorical and our everyday reasoning 

involves metaphorical entailments and inferences ordinary rationality is 

therefore imaginative by its very nature. Given our understanding of poetic 

metaphor in terms of metaphorical entailments and inferences, we can see that 

the products of the poetic imagination are, for same reason, partially rational 

in nature” (Lakoff & Johnson, 2003, pp. 192-3). 

Este balanço entre a razão e a imaginação constitui uma base interessante para a 

determinação do ato performativo, sendo então o recurso ao pensamento metafórico uma 

plataforma determinante para a construção de uma narrativa de cunho pessoal. Encarando 

a razão como ligada a um processamento que envolve categorização, vinculação e 

inferência, como Lakoff e Johnson expõem, no caso do instrumentista tratar-se-á da 

associação entre o seu conhecimento de determinadas categorias da escrita musical, a 

nomear exemplificativamente escalas, arpejos ou acordes, sua relacionação com a 

experiência resolutiva das mesmas, baseada na formação e experiência profissional, 

deduzindo e concluindo quais as melhores opções para a execução instrumental. Cita-se 

a título de exemplo a escolha das dedilhações, tendo em conta a sua contextualização, ou 

formas de conseguir determinado resultado sonoro, ligado à dinâmica, articulação ou 

timbre. No caso da imaginação, envolvendo a criação de imagens, através da interligação 

a uma imagética já existente, direciona-se para um conceito de construção de significados, 

visando o estabelecimento de um conteúdo semântico potenciador de uma construção 

apelativa da narrativa pessoal do intérprete.  

Por outro lado, existem estudos demonstrativos da ligação entre a razão e as 

capacidades sensório motoras provenientes da metáfora conceptual:  

The reason that conceptual metaphor is so important is that it is our primary 

means for abstract conceptualization and reasoning. Pragmatism’s principle of 

continuity claims that abstract thought is not disembodied; rather, it must arise 

from our sensorimotor capacities and is constrained by the nature of our bodies, 

brains, and environments.   From an evolutionary perspective this means that 

we have not developed two separate logical and inferential systems, one for 

our bodily experiences and one for our abstract reasoning (as a pure logic). 

Instead, the logic of our bodily experience provides all the logic we need in 

order to perform every rational inference that we do.  In our metaphor-based 

reasoning, the inferences are carried out via the corporeal logic of our 

sensorimotor capacities, and then, via the source-to-target domain mapping, 

the corresponding logical inferences are drawn in the target domain (Johnson 

& Rohrer, 2007, p. 32). 
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Na perspetiva interpretativa, esta ligação é da máxima pertinência e deve ser 

considerada, envolvendo assim o estudo do resultado performativo inclusivo das escolhas 

que implicam o envolvimento do corpo do intérprete, concretizando-se, no caso do 

pianista, exemplificativamente na escolha de dedilhações, considerações que se prendem 

com a ligação do corpo do instrumentista ao seu instrumento e respetivas especificidades.  

Pretende-se neste estudo aprofundar o impacto desta linha de pensamento 

recorrendo exemplificativamente à obra Um sino contra o tempo de Carlos Marecos, 

através da análise de alguns pontos centralizantes das ideias que contribuíram para a 

construção da sua interpretação, uma vez que a mesma foi apresentada em recital por duas 

vezes, proporcionando-se assim a possibilidade de colocar em prática as ideias analíticas 

desenvolvidas neste documento. Tomando esta obra como um estudo de caso, objetiva-

se uma decisão interpretativa inclusiva do conhecimento do compositor e seus recursos 

semânticos por parte do intérprete, recorrendo à metáfora como meio de construção da 

narrativa interpretativa da obra, baseando-se na experimentação instrumental e na análise 

para a interpretação. 

Com o intuito de uma clarificação deste texto analítico revela-se a pertinência do 

enquadramento da obra analisada, assim como a inserção de alguns dados biográficos e 

esclarecimentos sobre as opções estético-estilísticas do seu compositor. Um sino contra 

o tempo foi composto em 2008 por Carlos Marecos, obra dedicada ao Performa Ensemble, 

grupo constituído por docentes e músicos do Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade de Aveiro e encomendada pela Associação Portuguesa de Flautas. Gravada 

em 2011, numa edição da produtora Phone Edition, a obra destina-se a uma formação de 

ensemble, constituído pelos seguintes instrumentos: flauta (também piccolo e flauta 

baixo), clarinete (também clarinete baixo), percussão para um ou dois executantes 

(windchimes, glockenspiel, vibrafone, tubular bells e bombo) e piano.  

Um sino contra o tempo constitui um dos pontos de focalização da tese de 

doutoramento de Carlos Marecos, sendo um elemento significativo da investigação e 

argumentação sobre as suas opções técnicas e estéticas, nomeadamente na interação entre 

o espectralismo e as relações intervalares. Alguns aspetos conceptuais e formais 

justificantes da génese desta obra revelam-se pertinentes como elementos facilitadores 

para uma primeira abordagem e como possíveis linhas condutoras da construção da 

interpretação, sendo por esta razão fulcrais para um melhoramento analítico da obra. A 

conceptualização criativa desta obra parte de um poema de Maria Teresa Duarte 
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Martinho, retirada do seu livro “Visões e Demonstrações: …o coração é um sino contra 

o tempo, é preciso correr”. 

A obra em questão é constituída por três partes, formando no seu todo uma 

estrutura ABA’ a que corresponde uma sequenciação de movimento/repouso/movimento, 

onde a escolha rítmica é determinante e estruturante. A parte I baseia-se num movimento 

constante de semicolcheias, a parte II, mais calma, contém um momento livre de ambiente 

de improvisação e a parte III prossegue configuração da parte I. Estamos perante uma 

dicotomia de posturas rítmicas, que determina para o intérprete uma consciencialização 

de uma organização verticalizada nas partes I e III e de ritmo livre e planante na parte II, 

assim descritas: 

Formalmente, a peça tem 3 grandes secções, onde as extremas são marcadas 

pela ideia de movimento e a secção central pela ideia de repouso. Se, nas 

secções de movimento, as ideias de corrente sanguínea, de ritmo cardíaco e de 

frequência respiratória influenciam o gesto musical no estabelecimento de uma 

pulsação regular e na criação de tensões e resoluções das frases musicais, na 

secção central domina a ideia de repouso e de um tempo suspenso, sem 

pulsação (Marecos, 2011, p. 290). 

O compositor tomou como base técnica a análise espectral do som do sino e a 

partir dai, através da interação com determinadas organizações intervalares construiu o 

universo sonoro desta obra. Marecos demonstra em Um sino contra o tempo uma 

construção dialética, patente na exploração de contrastes entre som e efeito sonoro, entre 

a organização rítmica e a liberdade de quase improvisação e na interação entre 

espectralismo e intervalicismo. Esta forma dialética de construção encontra-se também 

nas ideias de movimento e repouso, opções residentes na génese de uma escolha formal 

de ABA’. 

Refletindo agora sobre a opção da abordagem analítica e performativa 

preconizada para Um sino, adequa-se o entrecruzamento com a analogia demonstrada 

numa associação ao trabalho realizado na montagem de uma peça teatral: 

Enacting a play is not the same thing as diagramming its plot or analyzing its 

characters in lecture, but the actors who are to perform the play need to 

understand both plot and character if they are to do the play justice. In the same 

way, performing a musical work and analyzing it are activities of very different 

kinds, but the performer needs to understand both the work’s ‘characters’ and 

its ‘plot’ if the performance to be a compelling one. The performer’s aim in 

undertaking an analysis is not only to understand the work for its own sake – 

performance is not so disinterested an activity as that – but to discover, or 

create a musical narrative (Rothstein, 2005, p. 237). 
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Esta sustentação da criação da narrativa interpretativa defendida por Rothstein, 

baseada numa análise que procura a construção de um resultado musical com interesse 

performativo, aliada ao conceito de metáfora, enunciado por Lakoff e Johnson (2003: 

192-3), parte então da unificação entre a razão e a imaginação, ocorrência mental 

proporcionada pelo pensamento metafórico. 

Criando um pressuposto de interligação entre as ideias já expostas, este texto 

pretende evidenciar a interação entre as resoluções com uma vertente mais racional da 

interpretação e as resoluções ligadas à imagética necessária para a sua concretização, 

perspetivadas como elementos construtores do pensamento metafórico, não subestimando 

a ligação física do intérprete com o seu instrumento, como já foi argumentado 

anteriormente, com base no estudo de Johnson e Rohrer (2007, p. 32). Será de referir que 

a própria génese da obra em estudo incide numa frase poética, gerada numa relação 

metafórica entre o coração e o sino. Durante a preparação de Um sino várias ideias 

interpretativas foram desenvolvidas a partir de imagens sugestionadas pela própria obra 

ou criadas através da reflexão sobre as necessidades interpretativas e o questionamento 

do que se pretende como objeto sonoro. Partiu-se do pressuposto que o recurso à analogia 

se integra naturalmente no decorrer do estudo pianístico e também na montagem da obra 

por parte do grupo. Tanto nos momentos de ultrapassar as dificuldades técnicas ou tácteis 

como nos momentos de reflexão sobre a construção da conceção da obra, o recurso à 

associação de ideias e imagens é uma ferramenta primordial. Esta constância no processo 

interpretativo pode ter proveniência na indução das imagens contidas na criação 

composicional e sua descodificação, incidindo primordialmente sob o processo mental do 

intérprete que necessita de construir a sua imagética como elemento sustentador da 

execução da obra. 

Para esta análise que visiona não meramente uma compreensão do texto 

apresentado pelo compositor, mas sim construir um corpo de soluções interpretativas 

cativantes e caracterizantes, como Rothstein (2005, p. 237) concretiza, fundamentadas 

para o efeito pelos pressupostos já descritos, foram selecionados três momentos 

exemplificativos. “O primeiro momento encontra-se interligado com o cariz rítmico das 

partes I e III da obra, expressamente entrosadas com uma ideia de movimento” (Marecos, 

2011, p. 290). O segundo excerto a analisar remonta à parte central de Um sino que se 

caracteriza essencialmente pela exploração de efeitos sonoros, que se demonstram nas 
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indicações como som eólio para a flauta e mute string para o piano3 (patentes no Exemplo 

nº 4), pela liberdade de pulsação e por um ambiente de improvisação. O terceiro 

fragmento contém um aspeto incontornável para a análise interpretativa desta obra: a 

presença da sua única melodia, a “melodia do sino”, que estabelece uma clara analogia 

expressa e audível com a frase poética que lhe deu origem, invocando por vontade 

expressa do compositor o timbre do sino. 

Evocando o primeiro momento selecionado para esta análise, numa perspetiva 

pianística sobressai a atitude rítmica e digital requerida para as passagens em 

semicolcheias geradoras de um movimento contínuo, testemunhado no Exemplo nº 1: 

 

Exemplo nº 1: o movimento contínuo das semicolcheias. 

A este padrão rítmico é imprescindível a correspondência de uma execução 

absolutamente segura, sem qualquer vacilação perante a condução das sequências 

intervalares geradas, elemento reforçado pelas indicações de carácter Vigoroso, uma 

menção destinada ao piano de Impetuoso e um andamento de semínima=100 Remetendo 

para a proposta deste texto que pretende desenvolver uma aproximação unificadora entre 

a razão e a imaginação, processo que resulta na construção do pensamento metafórico 

 
3 Indicado pelo compositor, nas páginas explicativas sobre a resolução instrumental dos símbolos utilizados 

para os efeitos sonoros requeridos e que antecedem o início da obra. No caso de “som eólio”, Marecos 

menciona “apenas o ruído do sopro” e no caso de mute string, é referido” tocar no teclado e ao mesmo 

tempo abafar a corda no seu início, no interior do piano, produzindo um efeito de corda com surdina”. 
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como elemento construtivo da interpretação, algumas considerações numa perspetiva 

racional da concretização do exemplo a analisar são prementes. Com o intuito de construir 

uma atitude pianística ritmicamente segura, requer desde a primeira abordagem das partes 

I e III a consideração deste objetivo. Tratando-se de sequências intervalares realizadas 

num movimento contínuo de semicolcheias a partilhar pelas duas mãos, a escolha da 

dedilhação a utilizar e a atribuição das partes de cada linha que cada mão executa é um 

fator determinante no estabelecimento do equilíbrio rítmico, exigência que se interliga 

com a visão de Johnson e Rohrer (2007, p. 32). Urge assim o estudo de cada sequência 

com um discernimento detalhado, visando um fluir natural, realizado com clareza, 

proporcionando uma execução rápida com padrões muito semelhantes entre si. Neste caso 

a opção partiu da procura de alternâncias idênticas entre teclas brancas e pretas com o 

objetivo de determinar, sempre que possível, dedilhações iguais para desenhos iguais. 

Uma vez que existem ao longo da peça várias transposições, esta escolha não recaiu só 

sobre a sequência intervalar, sendo ajudada pela disposição sequencial das teclas 

utilizadas.  

Uma vez que cada desenho se desloca no sentido do registo agudo a que se segue 

um novo início no registo médio, a opção de execução foi começar sempre com a mão 

esquerda, passando logo para a mão direita, onde fica distribuída a maioria do desenho 

para que a mão esquerda se posicione sempre perto do local de cada início, evitando por 

conseguinte muita deslocação, assegurando uma execução ritmicamente sólida e uma 

atitude mental tranquila. Várias resoluções foram testadas, de onde se destaca, a título 

exemplificativo, algumas soluções encontradas: no c. 8 foram utilizados o 5º e o 1º dedos 

da mão esquerda logo nas duas 1ªs semicolcheias, no c. 9 o desenho foi iniciado pelos 5º, 

4º e 2º dedos da mão esquerda, dedilhação repetida no início do c. 11 e do c. 12. Tornou-

se premente o levantamento de todas as semelhanças na organização intervalar desta parte 

rápida para atribuir as dedilhações mais eficazes. Por exemplo, o c. 10 contém um 

paralelismo com o 14, o c. 11 com o 15 e o c. 13 com o 16, a partir do 2º tempo. No 

entanto, entre os cc. 8 e 13, embora inicialmente iguais, desenvolvem-se num contorno 

intervalar diferente a partir do 2º tempo, sendo então a disposição da dedilhação diferente. 

Existem nesta sequenciação pequenos grupos de quatro semicolcheias que podem ser 

divididas pelas duas mãos e que vai favorecer a segurança da deslocação, uma vez que a 

mão direita se dirige rapidamente do registo agudo para o médio e a mão esquerda 

necessita de tempo para se reposicionar no início da sequência seguinte. Foi então 
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necessário escolher dedos que permitissem absoluta segurança, pois trata-se de 

movimentos muito rápidos, em que o ritmo não pode oscilar, como no caso do 4º tempo 

do c. 15 e do 4º tempo do c. 17. No c. 15 a opção foi utilizar os 3º e 1º dedos para a mão 

esquerda, favorecendo o intervalo entre o Ré # (2ª nota do 4º tempo) e o sol pertencente 

ao início da sequência seguinte (1ª nota do c. 16); e 2º e 4º dedos para a mão direita, pois 

o 2º dedo constitui uma opção segura perante a deslocação entre o sol# agudo da 

sequência anterior (última nota do 3º tempo do c. 15) e o fá# médio a tocar (3ª nota do 4º 

tempo). 

O fluir constante destas linhas de semicolcheias posiciona o pianista também 

como o elemento congregador do ensemble, uma vez que é a parte de piano que mantém 

um movimento regular, lançando na maior parte dos casos as sequências intervalares. 

Estas mesmas são desenvolvidas com os diversos elementos do grupo, umas vezes em 

alternância e outras em simultaneidade, como por exemplo no c. 11 entre o piano e a 

flauta e no c. 12 entre o piano e o vibrafone (Exemplo nº 1). Temos então para o piano, a 

atribuição da função de condutor do grupo, através do ostinato das semicolcheias, 

necessariamente assumido pelo pianista, de forma a promover uma sustentação para todo 

o grupo instrumental. Nos momentos de alternância entre instrumentos, o piano mantém-

se como ponto referencial, uma vez que de uma forma geral este instrumento inicia e 

conclui cada sequência. Estas sobreposições alternadas ou simultâneas, sincronizadas por 

vezes e outras não, geraram nos primeiros momentos de junção do grupo um elemento de 

reflexão, uma vez que estão sempre em sobreposição várias sequências intervalares. 

Concluiu-se que cabe ao pianista desvanecer a sensação inicial do ensemble de 

desfasamento entre os instrumentos, através de uma atitude ritmicamente, digitalmente e 

mentalmente segura. Neste âmbito, no Exemplo nº2 verifica-se que a partir da 4ª 

semicolcheia do 1º tempo e durante o 2º e 3º tempos do c. 32, a flauta, o vibrafone e o 

piano executam notas em comum (embora na flauta e no vibrafone não estejam todas 

como no piano), enquanto o clarinete baixo, com o seu som dominante executa notas 

diferentes: o movimento contínuo do piano assegura a resolução da passagem.  
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Exemplo nº 2: c. 32, sobreposição de passagens 

 

Outro fator que convida à reflexão numa primeira abordagem em grupo é a 

questão da acentuação diversificada utilizada para um padrão de organização rítmica de 

4 semicolcheias, onde as acentuações de 3 em 3 figuras constituem o exemplo mais 

concreto desta situação: em C, com todos os outros instrumentos a gerarem 

movimentações, o piano flui e interliga todos os gestos instrumentais; mais 

concretamente, no c. 28, exposto no Exemplo nº 3, o piano e a flauta desenham 

intervalarmente as mesmas 6 semicolcheias numa disposição desfasada 3/4 do tempo. 

 

Exemplo nº 3: c. 28, acentuações diversificadas 
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Pretendendo-se, como já foi explicitado encontrar uma orientação interpretativa 

que baseada no equilíbrio entre dois eixos primordiais, a razão e a imaginação, e tendo já 

sido feitas várias considerações sobre a resolução do excerto em questão relacionadas 

com a razão, urge agora pensar fatores interligados com a imaginação e, por conseguinte, 

chegar ao estabelecimento da construção metafórica. Neste sentido será fulcral o 

esclarecimento sobre a construção da imagem por parte do indivíduo:  

No capítulo de abertura, sugeri que a consciência nuclear inclui um sentido 

interno baseado em imagens. Sugeri igualmente que essas imagens particulares 

são as de um sentimento. Esse sentido interno transmite uma poderosa 

mensagem não verbal sobre a relação entre o organismo e o objeto, a 

mensagem de que existe um “sujeito” nesta relação, uma entidade 

transitoriamente construída a quem parece ser atribuído o conhecimento desse 

instante. Implícita nessa mensagem está a ideia de que as imagens de um dado 

objeto, que estão a ser processadas nesse momento, se formam na nossa 

perspetiva individual, que somos os proprietários do processo de pensamento 

e que podemos agir sobre os conteúdos desse pensamento. A parte final do 

processo da consciência nuclear inclui o realçar do objeto que desencadeou o 

processo, de modo a que o objeto se torne saliente dentro da relação que 

mantém com o organismo daquele que conhece (Damásio, 1999, p. 158). 

Ligando o processamento da imagem atrás descrita como um fenómeno que 

implica uma perspetiva individual, a do sujeito, questiona-se qual a relação imagética do 

pianista com a obra Um sino (o objeto), detentora desde a sua génese de um cariz poético 

e metafórico. Musicalmente, e interligando com toda a herança histórica da linguagem 

musical ocidentalizada, a primeira imagem que ressalta nesta proposta composicional de 

um movimento contínuo de semicolcheias, é a sugestão de Toccata, constituindo-se esta 

alusão como uma representação, ou seja, uma analogia, não se pretendendo 

analiticamente uma correspondência total ao conceito da forma sugerida. Esta sugestão 

imagética de forma musical pode ser constatada no link sugerido na bibliografia, onde se 

encontra a gravação da obra em concerto. Esta associação funciona como sustentáculo 

dos elementos explicitados sobre a abordagem pianística a assegurar desde o primeiro 

contacto com a obra e já exemplificados: a segurança digital, a atitude rítmica e a atitude 

mental. Nesta sugestão imaginativa da aproximação à Toccata, que se constitui como uma 

metáfora, objetivando uma forma musical, o pianista encontra a desejável unificação 

entre razão e imaginação, experienciadas fisicamente, essencial para a obtenção da 

interpretação desejada, iniciando assim o processo de construção de uma narrativa com 

génese na sua visão pessoal da obra. Assim sendo, a perspetiva de Cook (1992, pp. 362-

363), apresentada anteriormente neste texto, sobre os mecanismos mentais que permitem 

ultrapassar a complexidade de uma obra constituem um recurso pleno, neste caso concreto 

em que a complexidade da escrita é ultrapassada através de uma analogia com a Toccata, 
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forma pertencente à tradição da música ocidental, e consequentemente familiar, 

especialmente no âmbito do reportório pianístico. De notar que esta associação às 

especificações de Cook deverá ser devidamente contextualizada, uma vez que o autor se 

debruça sobre a complexidade rítmica, a que neste caso concreto outros elementos serão 

acrescentados como os recursos intervalares. 

Mas existem outros aspetos a ponderar sobre a necessidade da construção da 

imagem da obra em questão. Apesar da frase poética de Um sino não se encontrar exposta 

na partitura, o seu título suscita a curiosidade analítica do intérprete, conduzindo a uma 

gama de indagações e procura de determinação de relações semióticas. A resposta começa 

a ser delineada nas notas de programa efetuadas pelo compositor, onde este mesmo revela 

a frase indutora da estruturação de Um sino contra o tempo. Esta frase terá tido a sua 

relevância na construção do ideário do compositor, mas, no momento da análise para a 

interpretação e da execução instrumental da obra passa a integrar a mente do intérprete, 

transmutando-se o seu significado, consoante a representação mental de um novo sujeito. 

Esta perspetiva é demonstrável através de estudos sobre cognição e que são passíveis de 

associar ao processamento interpretativo: 

As we understand the concept, a representation is a structure that consists of 

three parts: an expression that stands for a context for a given subject (...). A 

clear example of a representation is a picture: the depicted apple cannot be 

eaten, but it represents (in this case iconically) an apple that can. The painting 

itself is the expression, and it is different from, at the same time as it 

corresponds to something else. Whether this “something else” is a real specific 

apple, a generic apple, or an imagined apple is not important here: what is 

important is the expression-content structure itself. What “connects” the 

expression and the content is a process of interpretation: representations do 

not exist by themselves, but only for someone (Takashi &Zlatev, 2007, p. 197). 

A análise de uma frase metafórica constitui por si só um ato interpretativo, 

constituindo-se como um dos pontos de partida da construção da narrativa do intérprete.  

Neste caso concreto, o padrão contínuo das semicolcheias induz uma imagem associável 

ao funcionamento de um pequeno motor. Dado que o conteúdo linguístico da frase em 

questão remete para uma menção de uma parte do corpo, o coração, também este muitas 

vezes interligado com conteúdos metafóricos que o sugestionam como o motor de um 

determinado organismo, o pianista transmuta-se para uma ideia de função de garante do 

funcionamento de um corpo vivo, neste caso o ensemble. Nesta relação semiótica o 

pianista encontra a sua narrativa, a sua verdade interna, necessária para despoletar a 

imaginação auditiva e a atitude de sustentação de todo o grupo. Desenvolve-se a ideia 

interpretativa com o coração associado às duas partes representativas do movimento, 
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simbolizando a manutenção física da vida, sendo o piano o instrumento que simboliza o 

coração, uma vez que a sua tarefa assim o predispõe. A imaginação é, por conseguinte, 

um elemento chave através da indução consciente da associação entre a imagem 

linguística e sonora, assumindo como sustentação a seguinte afirmação:  

When we imagine seeing a scene, our visual cortex is active. When we imagine 

moving our bodies, the pre-motor cortex and motor cortex are active. In short, 

some of the same parts of our brains are active in imagining as in perceiving 

and doing (Lakoff & Johnson, 2003, p. 257). 

Refletindo agora sobre o segundo excerto selecionado e considerado primordial 

para a interpretação desta obra existem várias considerações a tomar. A acalmia da parte 

II corresponde a uma secção onde domina a ideia de repouso e de um tempo suspenso, 

sem pulsação, como exposto na descrição de Marecos (2011, p. 290).  Esta menção ao 

repouso foi intuída, numa perspetiva pessoal, como uma menção a um ambiente de 

interiorização. Estando a obra pejada de exemplos dicotómicos entre som e efeito sonoro, 

esta é a secção primacialmente ligada ao efeito sonoro, aliado a uma liberdade expressiva. 

A requerida liberdade expressiva perceciona-se logo num primeiro contacto visual, 

patente na ausência de compasso, como se verifica no Exemplo nº 4. Denote-se, no 

entanto, a continuidade da existência da figuração rítmica, exponencialmente 

diferenciada das células rítmicas pertencentes à parte I. 

 

Exemplo nº 4: secção de repouso 
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Configura-se assim uma modificação total não só na parametrização rítmica como 

na textura, timbre e dinâmica, aspeto logo patente nos efeitos sonoros pedidos a todos os 

instrumentos. Pianisticamente e no sentido de encontrar a melhor resolução táctil, com 

primazia para a otimização da resolução do objeto sonoro, optou-se pela divisão das 

sextinas e dos acordes pelas duas mãos, na procura de um gesto que forma uma unidade 

sonora, uma unidade expressiva e tímbrica. As referidas sextinas foram pensadas numa 

execução de evidenciação rítmica obtida através da execução de cada sequência como um 

gesto, pretendido como solto e leve, que permitirá contrastar com os gestos suspensivos 

patentes nas notas longas do registo grave do piano e dos outros instrumentos. Foi ainda 

considerada a diferenciação tímbrica entre o Ré articulado em mute string, os acordes 

tocados diretamente na tecla e o contrastante gesto sonoro das sextinas, tendo o Ré um 

efeito sonoro esbatido e pouco reverberante, os acordes um resultado mais denso e as 

sextinas uma caracterização sonora mais brilhante, facto também devido à tessitura 

bastante aguda em que são executadas. Anteviu-se consequentemente três camadas 

timbricamente diferenciadas. Esta sobreposição de timbres encontra-se objetivamente 

interligada a um dimensionamento entre os sons obtidos pela ativação da tecla e os efeitos 

sonoros conseguidos através da intervenção no interior do piano. Saliente-se que este Ré 

mute string tem uma função vital não só como recurso tímbrico, sendo o elemento que 

anuncia a parte de maior repouso da obra, no c. 102, tendo sido encarado como uma figura 

estruturante. 

A indicação Ped. sempre, expressa no Exemplo nº 4, foi meticulosamente 

experimentada com diversas resoluções possíveis, tendo sido inferida a sua utilização 

integral, uma vez que devido ao efeito mute string na nota mais grave e à resolução 

textural do discurso do piano não existia a necessidade de recorrer ao meio pedal, não 

existindo o risco de desvanecimento da caracterização tímbrica. Comparando com outros 

momentos da obra, conclui-se que as indicações de pedal foram aferidas consoante o 

contexto das sonoridades pretendidas. As características pianisticamente necessárias a 

uma interpretação eficaz da obra Um sino contra o tempo demonstram a premência de 

uma atitude analítica perante as questões da perceção sonora, visando um equilíbrio 

performativo. Evidenciando uma perspetiva bastante diferenciada do Exemplo nº 4, cita-

se o Exemplo nº 1. Aqui, as indicações do pedal harmónico na parte de piano irão ao 

encontro da necessidade de salientar os diferentes campos harmónicos, assim como as 

relações intervalares encontradas nas diferentes organizações sonoras; foi assim 
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considerado primordial o uso de diferentes gradações do pedal com o objetivo de valorizar 

a perceção das sonoridades. Por exemplo: se no início de cada pequena sequência o pedal 

poderá ser usado na totalidade, irá ser necessária uma gradação de meio pedal ou 2/3, que 

será avaliado através do resultado auditivo, dependendo também das condições acústicas 

de cada sala e cada piano. Esta gradação garante o efeito desejado de reverberação 

evitando gerar uma mistura de som que se tornará ininteligível. 

Sendo esta uma obra que explora os instrumentos numa dimensão que oscila entre 

o som e o efeito sonoro, a gestão do equilíbrio da sonoridade torna-se um critério 

premente e evidenciado no excerto a analisar. A título exemplificativo, nos cc. 102, 104 

e 106, o f destinado ao Ré com efeito mute string, foi enquadrado no contexto do ambiente 

sonoro criado por todo o ensemble.  Este Ré tem uma função tímbrica patente nos 

requisitos de execução mencionados, o que leva a pensar num f que se requer como uma 

presença sonora e organizativa do grupo, num gesto incisivo, mas sonoramente coerente. 

No exemplo nº 4, que expõe o c. 105, estão presentes diversas articulações, dinâmica, 

timbres e tessituras da nota Ré, numa interação tímbrica entre flauta baixo, clarinete 

baixo, vibrafone e piano: o clarinete articula um Ré prolongado, em pp, segue-se a flauta 

com um Ré articulado como som eólio em mf, e o piano em mute string com f, depois a 

flauta pizzicato com mf e o clarinete slap tongue, em mf. Entretanto o vibrafone realiza 

uma sequência intervalar cuja nota mais aguda é um Ré em mp. Evidencia-se, por 

conseguinte, num só compasso uma das características essenciais desta obra, a exploração 

tímbrica, quer através do recurso à flauta e clarinete baixo, assim como na diversidade de 

efeitos sonoros focalizados numa só nota, o Ré. Estas observações integraram a tomada 

de consciência do ensemble para que esta caracterização seja exponenciada 

interpretativamente, neste caso enfatizando a riqueza sonora gerada em todas estas 

interações entre os elementos referidos. Neste entendimento tácito do ensemble envereda-

se pelo caminho performativo anteriormente exposto na citação de Rothstein (2005: 237), 

que prementemente expõe uma analogia entre os atores de teatro e os músicos, ambos 

necessitando de uma atitude analítica que lhes permita a compreensão do enredo e das 

personagens envolventes do texto a interpretar. 

Num plano entrosado com a ideia metafórica da interpretação, como se tem vindo 

a desenvolver neste texto, as sextinas enunciadas no piano geradoras de uma unidade 

expressiva e tímbrica, foram executadas através da indução da imagem do som de um 

carrilhão distante. Esta projeção imagética interliga-se com a menção expressa do 
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compositor ao “sino imaginário”, que se mostra na “ressonância deixada pelo gesto 

musical” (Marecos, 2011, p. 471)4. Ainda referenciando a construção semiótica do 

pianista, o resultante tímbrico do Ré tocado com o efeito sonoro de mute string, muito 

contrastante com a sonoridade obtida através da articulação na tecla dos outros elementos 

sonoros patentes no Exemplo nº 4, este Ré foi encarado interpretativamente como o 

protagonista e indutor da criação de um ambiente calmo e onírico; uma alusão a um 

organismo vivo que repousa e sonha. Enquadra-se, por conseguinte, uma 

complementaridade de alusão ao sonho, quer através da distanciação do carrilhão, quer 

através do efeito do Ré que marca um corte total como o ambiente das sonoridades 

extrovertidas induzidas na parte I da obra. Assim sendo, o intérprete evita um pensamento 

meramente abstrato, direcionado para a dinâmica e para a realização táctil, obtendo um 

resultado que se pretende coerente, através da indução do pensamento metafórico, criador 

de uma interpretação imbuída de significado. 

O intérprete pode assim interligar o simbolismo do coração e do movimento 

respiratório a aspetos rítmicos, de andamento, textura e timbre. A configuração 

metafórica de uma frequência cardíaca baixa corresponde a um ritmo de figuração livre, 

sem pulsação, a uma textura distendida, ao recurso proeminente do efeito sonoro e é um 

fator associado ao ambiente de improvisação, como se verifica no Exemplo nº 4.  

Congregando a imaginação auditiva e o lado conceptual da obra, este é um momento 

ligado ao espaço do sonho, onde se lança uma ponte com o imaginário humano. O recurso 

à metáfora vai tornar-se um aspeto fulcral na obtenção das sonoridades requeridas, 

especialmente os efeitos sonoros, que serão contextualizados através do apelo à indução 

consciencializada da associação da imagem linguística e musical. Na afirmação de Lakoff 

e Johnson (2003, p. 257), expressa anteriormente é alegado que o cérebro ativa as mesmas 

zonas quer quando imagina, quer quando perceciona ou quando concretiza. Assim, num 

clima de improvisação, o ensemble vai procurar linhas orientadoras que promovam a 

imagem sonora, baseada num conceito de sonho. Exemplificativamente a gestão das 

sonoridades entre as diferentes notas Ré que percorrem um só compasso é um motivo de 

fusão interpretativa através da imagem da criação de um elo de sonoridades. Preconiza-

se uma imagem de ligação orgânica, já utilizada pelo grupo nas partes de movimento, e 

que se mantém como tal através da criação de elos entre os diversos componentes deste 

 
4 Apesar de o compositor se referir aos gestos suspensivos e de ressonância patentes na parte I da obra, esta 

imagem foi considerada como um guia e uma presença constante na construção da narrativa interpretativa 

e assim utilizada sob diversos prismas. 
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organismo (as notas Ré distribuídas por todos os instrumentos). E, quando se retoma a 

alusão a um organismo, novamente o piano mantém o protagonismo de manutenção da 

vida deste mesmo organismo, ao executar a nota que anuncia esta parte de repouso (o Ré 

do c. 102). A consciencialização por parte do grupo de que são executados diferentes sons 

com diferentes dinâmicas, articulações e consequentes timbres irá criar uma imagem de 

coesão e de encontro da interpretação projetada através da diversidade sonora. Recorre-

se à metáfora do ensemble como um organismo, anteriormente desenvolvida, só que neste 

momento peculiar é acrescentada à ideia da existência de uma vida o seu imaginário 

projetado no sonho. Então, na realização de Um sino contra o tempo, há que ter em conta 

estas duas facetas: uma que traduz os parâmetros da manutenção da vida física e, por 

conseguinte, ligada a um espaço real, e uma outra mais subtil e mais liberta, ligada ao 

espaço imaginário. 

A reflexão e consequente construção da narrativa interpretativa consubstanciada 

no pensamento metafórico encontra um eixo fundamental no terceiro excerto residente 

nesta análise e refere-se à “melodia do sino”. Este excerto, explicitado no Exemplo nº 5, 

pertence à parte II e é o único momento melódico de toda a obra. 

  
Exemplo nº 5: melodia do sino 

 

A sua execução requer por parte do pianista um cuidado especial na utilização do 

peso do braço, obtido através da sua projeção no teclado, com total descontração do 

mesmo, para que o peso corporal possa produzir o volume sonoro e a qualidade tímbrica 

ligadas à dinâmica requerida. Esta utilização do peso do braço, coadjuvada com a 
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utilização do pedal harmónico indicado serão fatores determinantes para o 

enriquecimento sonoro desta passagem, voltando a ressonância a demonstrar-se como um 

elemento primordial para a caracterização de Um sino, embora com um contorno sonoro 

diferenciado dos dois outros excertos analisados. 

Esta subsecção é especialmente sensível na sua verticalidade, tendo de existir uma 

total fusão na articulação conjunta de todos os instrumentos, obtida pela comunicação e 

empatia sonora do grupo. Na junção dos instrumentos a ideia condutora é a 

consciencialização da massa sonora pretendida, que no conjunto se irá clarificar pela 

perceção do timbre conseguido, evidenciando um carácter de extroversão e valorizando 

a melodia em questão. No decorrer dos ensaios foi assinalada uma dificuldade especial 

na interação destes sons conjuntos, principalmente devido à sua proveniência de fontes 

sonoras bastante diferenciadas, consequentemente com tempos de emissão diversificados. 

Concretizando, esta dificuldade referencia-se na simultaneidade a obter entre a tubular 

bells e o piano. O tempo decorrido entre a ativação do som nos tubular bells e a sua 

emissão é muito diferente se comparado com o do piano, aspeto potenciado pela 

disposição requerida para os instrumentos que não facilitou a comunicação visual entre 

pianista e percussionista. A resolução foi obtida por meio da interação com o maestro, 

tendo sido a execução pianística uma perscrutada como um pouco atrasada em relação ao 

gesto de direção para assegurar a sincronia com o percussionista.   

A “melodia do sino” evidencia o questionamento do código de utilização da 

dinâmica adotada por Marecos, que conduziu a uma reflexão aprofundada em diversas 

secções da obra, prevendo a construção da uma narrativa interpretativa interligada por 

opções coerentes. Pianisticamente requer-se uma contextualização das indicações da 

dinâmica, analisando o resultado sonoro em função da conceção interpretativa 

preconizada pelos elementos integrantes do grupo. Neste caso concreto o compositor 

expressa a indicação de fff (cc. 129 e 132), enquanto que para os tubular bells ff, para o 

clarinete baixo f e para a flauta baixo mf . Na página seguinte ao exemplo em questão é 

ainda indicado para o piano, nos cc. 150 e 151 fffff. Foi assim efetuada uma reflexão 

sobre estas indicações, por parte dos intérpretes. No caso do piano, a dinâmica assinalada 

considerou-se como simbólica e indicadora de um carácter pretendido, devido às 

características sonoras do registo agudo do instrumento, limitadoras do volume sonoro. 

Por outro lado, a diferenciação da dinâmica entre os instrumentos foi deliberadamente 

pensada como uma obtenção de uma fusão sonora, sendo esta diferenciação atribuída ao 
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resultante das diferentes tessituras dos instrumentos (clarinete baixo e flauta baixo no 

registo grave, vibrafone no registo médio e piano no registo agudo). No único momento 

totalmente verticalizado da obra, encarou-se como essencial a produção de uma 

sonoridade simbiótica, cabendo a cada instrumento uma missão de reforço do timbre do 

sino. A consubstanciar as opções interpretativas do ensemble, torna-se oportuno 

evidenciar os objetivos de Marecos: 

(…) no final da 2ª parte da peça, de uma secção lenta, que suspende o discurso 

musical, surge uma linha escrita a partir da estrutura intervalar inicial. Esta 

linha (…), escolhida para, simbolicamente, salientar o sino, pela sua atribuição 

aos tubular bells, tem também uma influência directa na estrutura formal da 

obra, pois os seus intervalos fornecem os intervalos das transposições das 

estruturas intervalares utilizadas na primeira parte da obra. Nesta secção 

central, a linha exposta de forma melódica pelos tubular bells não vai aparecer 

isolada. É reforçada com a ampliação do seu próprio timbre, como se fosse 

realizado um zoom ao seu timbre natural. Para isso, foi estudado o espectro do 

som de um Ré3 neste instrumento, de modo a poder utilizá-lo como conteúdo 

harmónico no reforço do timbre. Este zoom, ao ser aplicado nos restantes 

instrumentos, como a flauta, o clarinete, o piano e o vibrafone, traz-nos para a 

textura algo mais, constituindo-se como uma meta-construção tímbrica, uma 

vez que cada instrumento também empresta as suas próprias características 

individuais (Marecos, 2011, p. 191). 

No plano da relação do indivíduo com a imagem construída, o objeto sonoro, o 

pianista associa o lançamento do peso do braço ao peso do sino e da sua projeção sonora, 

fundindo-se no timbre do ensemble, na correlação metafórica partilhada por todos os 

elementos do grupo. A imagética do pianista modifica-se, abandonando a ideia de papel 

de protagonista na sustentação do corpo vivo para se fundir com este mesmo.  

A pertinência da análise da frase de sustentação da criação desta obra como ato 

interpretativo foi anteriormente considerada como um dos pontos basilares da construção 

semiótica do intérprete. Relembra-se a analogia da frase poética exposta nas notas de 

programa pelo compositor, entre uma parte do corpo humano, o coração, e um objeto 

exterior ao corpo humano, o sino; assim sendo, a relação metafórica contida na frase e a 

visão interpretativa podem ser encaradas dentro de um prisma que enquadra o corpo 

humano e a proveniência cultural do indivíduo:  

More generally, our body serves as a potentially universal source domain for 

metaphors. On the other hand, the cultural basis of metaphor consists in its 

interpretative function, thus viewing certain parts of the body or certain aspects 

of bodily experience as especially salient and meaningful in the understanding 

of certain abstract concepts. In other words, culture plays a crucial role in 

linking embodied experiences with subjective experiences for metaphorical 

mappings (Yu, 2010, p. 257). 
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Concretizando, o coração é o órgão que assegura a continuidade da vida física 

como já foi desenvolvido anteriormente. O sino, associado à massa sonora proposta e ao 

seu posicionamento verticalizado, pode ser encarado como um objeto simbólico ligado 

ao chamamento para o ritual religioso, inferindo-se uma contextualização cultural 

interligada à tradição ocidental cristianizada e à vertente espiritual do ser humano e do 

chamamento. Este chamamento sugestiona uma imagem de congregação de um grupo, 

que se interliga com o aspeto concreto da simultaneidade de todos os instrumentos, neste 

momento único da obra. A fusão verticalizada de todo o grupo induz a imagem da torre 

das igrejas que cumprem a função de sustentação do sino, para que o som deste possa ser 

projetado longinquamente. A expressão “contra o tempo”, inserida neste contexto, 

estabelece uma relação com as limitações temporais da vida física. “É preciso correr” 

constitui uma sugestão da vivência do tempo de vida física que todo o ser humano dispõe, 

mas num sentido ativo, patente na escolha do verbo “correr”, que se contrapõe a uma 

passividade da atitude de aceitação. O apelo a que a vida seja um processo ativo e pleno 

por parte dos seus intervenientes, apresentada no plano físico, emocional e espiritual é 

uma perspetiva possível. Pode nesta relação semiótica estar encontrada a narrativa que o 

intérprete constrói para despoletar a sua imaginação auditiva. 

Apresentados e exemplificados os argumentos analíticos conducentes da 

interpretação, demonstrativos da pertinência da unificação entre razão e imaginação e que 

culminam numa construção metafórica da obra, como elemento facilitador do ato 

interpretativo proveniente do ideário do executante, relembra-se assim a associação 

pretendida com a afirmação de Lakoff e Johnson (2003, pp. 192-193) exposta no início 

deste estudo. Fundamental para este texto foi também a linha de pensamento de Johnson 

e Rohrer (2007, p. 32) que relacionam a metáfora ao pensamento abstrato, interligado 

com os processos sensoriomotores, neste caso concreto do intérprete. Saliente-se, no 

entanto, que o ideário construído não se encontra desfasado da ideia composicional 

residente na génese desta obra. Embora as ideias performativas iniciais tenham surgido 

ainda numa fase primária da construção analítica da obra, como por exemplo, a associação 

do movimento do piano na parte I com o movimento de uma pequena máquina projetada 

na ideia do coração que gere um corpo vivo, o ensemble, estas mesmas foram reforçadas 

pelo aprofundamento da análise interpretativa. 

Como foi mencionado no início deste texto Lakoff e Johnson (2003, p. 146) 

defendem que a estruturação metafórica se constrói a partir de um código cultural 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Musicias  

 

 23 

proveniente da integração social do indivíduo. Defende-se neste caso que a influência do 

habitat social e cultural dos intérpretes converge para a existência de um ideário comum, 

revisto no pensamento metafórico de todos os intervenientes. Constitui-se assim uma 

engrenagem unificadora dos elementos que proporcionam a consubstanciação do ato 

performativo, desde a génese da obra até á sua apresentação pública, salvaguardando 

evidentemente a construção da imagem, que Damásio (1999, p. 158) preconiza como um 

elemento pertencente a cada indivíduo, o sujeito, que reflete uma visão própria, o objeto, 

neste caso o objeto sonoro. O momento da interpretação da obra interliga diversas 

narrativas de cunho pessoal, congregadoras da razão e da imaginação, que irão construir 

um único resultado, um único corpo sonoro diversificado e unificado na simbiose entre 

intérpretes.  
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Abstract 

In this paper, we explore the interrelationships between knowledge construction in the field of 

Vocal Pedagogy and compositional forms of the academic music of the 20th century. We propose 

that research logics within Vocal Technique contributed to the thinking of the time providing a 

matrix to consider the vocal instrument from an objectivist position. The importance of the 

inquiries presented lies on the slow expansion that contemporary vocal music acquired in the last 

years, and in the absence of a Vocal Technique teaching method that considers the particular 

characteristics of this repertoire. As a current challenge, we consider necessary to chart a new 

model in Vocal Technique that favors the interpretation of the vocal repertoire of the 20th Century, 

and to establish a corpus of knowledge about (i) which are the new required skills and abilities, 

(ii) how they are produced, and (iii) how they should be taught. 
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 INTRODUCTION 

In this paper, we explore the interrelationships between knowledge construction 

in the field of Vocal Pedagogy and compositional forms of the academic music of the 20th 

century. We propose that research logics within Vocal Technique contributed to the 

thinking of the time providing a matrix to consider the vocal instrument from an 

objectivist position. This matrix soon became a privileged perspective that enabled 

composers to demand from singers certain performance requirements, typically 

instrumental. In this sense, extended techniques as vocal resources (i.e. changes of timbre 

use of extreme register and dynamics, production of non-vocal sounds, vocal effects) can 

be understood in continuity with an anatomist conceptualization of the vocal instrument. 

This mainstream anatomist point of view spread since 1950 as the result of 

interdisciplinary investigation. We suggest that this paradigm could have been 

responsible for the expansion of the expressive possibilities of the voice in the 

compositional production of the second half of the twentieth century. 

The importance of the inquiries presented lies on the slow expansion that 

contemporary vocal music acquired in the last years, and in the absence of a Vocal 

Technique teaching method that considers the particular characteristics of this repertoire. 

We discuss the implications of the arguments presented via the analysis of three particular 

examples (Aria for solo voice - J. Cage, Sequenza III - L. Berio, and Adventures - G. 

Ligeti) and some concluding observations for opening a debate field that relates different 

pedagogical thought types and compositional practices. 

In particular, we consider five unavoidable topics: 

i. The issue of the non-existence of a Vocal Technique directly linked to the 20th 

century repertoire, which generates that musical works of this period are 

addressed from an academic and tonal repertoire point of view, or from an 

experimental and personal standpoint; 

ii. The problems arising from a Traditional Technique outlook which maximizes the 

generation of a vocal-body scheme that only allows the development of repertoire-

specific vocal abilities and characteristics; 

iii. the implications that (i) and (ii) set for contemporary vocal music diffusion; 
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iv. The creation project of a new Vocal Technique model that favors the interpretation 

of the 20th century repertoire, establishing a corpus of knowledge about which 

are the new skills it requires, how to produce them, and how to teach them, and 

v. The generation of knowledge about what are the functional interrelations and 

learning processes involved in contemporary musical performances. 

 

A historical and musical framework to rethink the voice in the 20th century.  
 

Which is more musical: a truck passing by a fatory,  

or a truck passing by a music school? […] I can’t 

understand why people are frightened of new ideas. I'm 

frightened of the old ones (Cage, 1939).  

The musical history review about last century should mean a return to the past, to 

the transcended, to those things that have evolved. Even when more than a hundred years 

of technological developments have passed, and new philosophical schools, scientific 

paradigms and art poetics emerged; there is a certain contemporaneity persisting within 

the musical field that claims for presence. 

The sonorous and creative inquietudes that opened up the 20th century seem to be 

very active when it turns to a ubiquitous question: What is that thing we call ‘music’? 

Answering that question (and solving the aesthetic debate behind it) is not the 

main aim of this paper. Our investigation intends to probe whether within the 

Contemporary Vocal Pedagogy field we can find a model that takes into account the 

specific technical and expressive needs of the contemporary singer, to reconsider some 

possible reconfiguration of current pedagogical paradigms. 

In the last sixty years, the emergence of new sonorous exploration landscapes and 

aesthetics debates presented new insights about music conceptualization. On one hand, 

we must consider the questioning of conventional academic and commercial musical 

institutions, which redefined the ‘artwork’ concept. The rupture of established standards, 

even if not radical, demanded new points of view (and listening points) for the world, 

accelerating the aesthetic revolution times, and creating different vanguards movements. 

In this way, certain untainted musical parameters became experimental material. Musical 

forms, constructive principles for composition, timbre materials, graphical notation 

systems, composer roles, and interpreter role: all components within the musical spectrum 

were taken into account for the search of new languages. 
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Constructive principles that constitute the beginning point of composition ideas 

are not dependent on a pre-established format or harmonic combinations anymore. 

Instead, they are now linked to certain key-concepts. Composers create from an aesthetic, 

philosophical and political idea, to achieve a free and non-deterministic sonorous result. 

Art became art conceptualization, where thinking and self-reflection are more important 

than practice itself. To interpret art productions, what is needed is a holistic praxis 

valuation. Even when we can recognize new styles (ruidism, concrete music, electronic 

music); we think that within 20th century, the particularities of each work constitute the 

core of stylistic codes. 

The traditional instrument performance possibilities became extended, and new 

exploration doors opened up.  The need for a new sound, technological progress and 

scientific development drove searching efforts to new timbre characteristics, creating new 

sound exploration tools and opportunities. 

The appearance of registration and amplification devices for sound material 

allowed manipulation (timbre, pitch, spaciousness) and deconstruction of musical 

language, greatly broadening the expressive resources of the voice. The radio presence, 

with its ethereal action space and its massive reproduction, inaugurated a new use field 

for the voice.  With the emergence of broadcasters, the voice acquires a more personal 

imprint, different of the previous one. This panorama demanded an interpreter capable of 

answering to new poetical forms and a proficient singer that could understand not only a 

text and a melodic profile, but other musical, scene and creative variables. 

The idea of sonorous object - instituted by Pierre Shaeffer (2002)- which defined 

sound as an entity with an inner value separated from the environment, its significance 

and its forms of production, enabled new forms for sound material treatments. This 

enlarged the timbre colors palette, and motivated the extended techniques of traditional 

instrument, the use of environmental sounds, and the electroacoustic generation of 

sounds. Silence itself, usually thought as sound absence, was redefined as an integral 

entity of the musical discourse. 

Within the vocal field, this conceptualization of the sonorous material gained 

strength with the rise of the Contemporary Vocal Pedagogy Paradigm, sprung from 

interdisciplinary research between different professionals of vocal sciences that wanted 

to explain vocal phenomena in scientific terms (Alessandroni, 2012a, 2013). We assume 

that this thinking movement propitiated an extreme objectification of the singing voice, 
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enabling new interpretative desires. In the next sections of this paper, we develop a 

hypothesis about some ways in which the emergence of the Contemporary Vocal 

Pedagogy may have influenced the work of composers and the type of requirements 

linked to the interpretative requirements of academic vocal works of the 20th century.   

Vocal technique pedagogy and research since 1950: possible influences in 

contemporary composition.  

Until the mid-twentieth century, Traditional Vocal Pedagogy was the dominant 

pedagogical model that controlled the singing education scene. Its beginnings correspond 

to the founding of the National Conservatory of Paris in 1795, historical event that 

accelerated the crystallization of hegemonic models for the training of professional 

musicians (Alessandroni, 2012b), which progressively expanded to other institutions, 

consolidating the denominated Conservatory Model (Hemsy de Gainza, 2002). In relation 

to the specific teaching of singing, this paradigm is based on learning through direct 

observation, i.e. it is considered that students should be able to learn technical skills 

imitating their teachers. Therefore, in a traditional singing classroom, a teacher shows 

how to sing and hopes that students do likewise without explanation (Mauléon, 2005). 

Ignorance of the physiological mechanisms involved in the production of voice 

and acoustic laws governing the vocal instrument made singers think about human voice 

as an invisible instrument. Consequently, the basics of Traditional Vocal Pedagogy were 

based on the individual perceptions and assessments of each voice teacher and on how 

they translated into words their acoustic and physiological proprioceptions (Alessandroni, 

2014b; Mauléon 2005). This means that the pedagogical corpus was established from the 

collection of experiences and the oral tradition communication of a teacher-student know-

how. This situation configured the conceptual system of Vocal Technique as highly 

entropic (Alessandroni, 2013). This is that the same term was used to designate opposite 

things. Even today, it is possible to find different and contradictory versions of 

fundamental Vocal Technique concepts such as registration, appoggio, resonance, and 

placement. 

In response to the Traditional Vocal Pedagogy Paradigm (LAVIGNAC, 1950; 

Hemsy de Gainza, 2002; Alessandroni, 2013) and because of the integration of research 

results with scientific support from different areas of knowledge, a new Vocal Technique 

teaching paradigm emerged in 1950: Contemporary Vocal Pedagogy. This paradigm 
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arose from the collaborative construction of knowledge among teachers of singing with 

scientific concerns, speech therapists, physicians, Physics researchers, acoustic engineers, 

mathematicians, anthropologists and psychologists of music. The aim of this 

interdisciplinary research program was to know in detail the physiological and organic 

functioning of the phonation process and to analyze the evolutionary conditions of the 

vocal instrument. 

This new scientific paradigm made possible a new and better understanding of the 

physiological structure of the vocal instrument and its integration into the body. It also 

delved into topics of great importance within Vocal Technique such as the functionality 

of the postural muscles and their relationship with the breathing mechanism, the 

configuration of the body fasciae as a result of antagonism between muscles, and the 

presence of the singer’s formant (Vennard, 1968; Sundberg, 1987; Sundberg, 1991). One 

of the most important contributions of this new paradigm was to define the voice -for the 

first time- as a musical instrument, from the functional and acoustic perspectives. This 

conceptualization, as the reader may have noticed, differs from the traditional treatment 

of the human voice: 

[...] There seems to be some discrimination between voice and other 

musical instruments, which is observable, for example, in the 

terminology used to distinguish between compositions that include 

voice and those that don’t. [...] This differentiation is manifested 

throughout the history of music - particularly from late Baroque 

onwards - in a negative way towards the figure of the singers, who have 

been deified alternative and sometimes simultaneously or disqualified. 

In the first case characterizing them as ‘magicians, prima donnas, 

absolutisms artists’, in short, creatures that from some mysterious 

practice achieved what no other could with study and devotion. In the 

second case, disqualifies them as hysterical or hypochondriacs 

characters. [...] In either case it is considered a musician as others 

(Mauléon, 2009, p. 1).  

The definition of musical instrument involves the production of musical sounds in a 

variety of frequencies, intensities and durations, with a particular timbre that allows listeners 

to identify that instrument among others. For sound production to be possible, any musical 

instrument must have three elements: a generator, a vibrator and a resonator. The generator 

is the element that provides the necessary energy to unchain the sound production process. 

The vibrator or sound source is the element that transforms the initial energy into a series of 

complex compression and refraction waves. Moreover, the resonator takes the vibrator 

product and acts as a filter, increasing or reducing certain harmonic partials (Sundberg, 1987; 

Mauléon, 1998).   
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The vocal mechanism involves the coordinated action of many muscles, organs and 

other structures in the abdomen, the chest, the throat and the head. Virtually, all the body 

influences vocal sound, directly or indirectly (Rabine, 2002; Titze, 2008). When it turns to 

the evaluation about the status of the voice, scientific researchers have shown that it can be 

described as a musical instrument, because it has the three needed parts.  They broadly defined 

the generator as the whole singer’s body –that contributes supplementing the breathing 

function-. From a strict acoustical point of view, the generator would be the air column 

generated in beneath the glottis. They also located the vibrator or sound source in the larynx, 

anatomical structure where the vocal folds lie. Thanks to their movement, they can produce 

the fundamental sounds of the human voice: to produce a given sound, for example, a middle 

A (440Hz), the vocal folds should complete 440 cycles in a second, by and approaching-and-

separating movement. This sequence of glottic openings and closings determines a series of 

interruptions on the afferent air column flow that is traduced as a 440Hz sound. Scientists 

also discovered that vocal resonance takes place in the laryngeal vestibule, the pharynx and 

the mouth. A great part of vocal efficiency and quality depends on the conformation of these 

structures (Miller, 1986; Mckinney, 2005).  

In this manner, the voice can be defined as a musical instrument, identical to others 

(for example, a piano or a guitar), and as a new ontology that made possible new relations 

between the composition work and the interpretative skills. We hypothesize that this change 

of perspective -that includes an equality relation between the voice and other instruments- 

influenced the production of new composition styles during the second half of the 20th 

century. We think about this ontological shift as an essential background process that 

permitted composers to pose new requirements for the singer, similar to those traditionally 

addressed to other instruments.  

 

Interrelations between pedagogy and composition.  

One of the most important pedagogical thought lines derived from the Contemporary 

Vocal Pedagogy paradigm understood voice from an anatomist point of view. Within this 

framework, authors think about singing as: 

[…] the sonorous result of a determined macrostructure, formed by 

different anatomical structures (organs, connective tissue, bones, etc.). 

[Thereby,] knowing the anatomical structure of the singing voice 

allows teachers to teach a sight better (Alessandroni, 2014a, pp. 25–

26).  

One of the beliefs derived from this conception is that modifications on any of the 

anatomical structures that constitute the vocal instrument are accessible to the singer in 
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order to modify the resultant sound, or solve specific problems through alterations on that 

specific structure function (Alessandroni, 2014a). From this point of view, the indications 

a teacher gives to a student to correct a haughty sound (consequence of a high position of 

the back of the tongue near the soft palate) would be something like ‘lower the tongue’.  

Over the last years we have seen -as an expression of extremist positions inside 

the anatomist paradigm- the emergence of new class format where teachers use software 

offered as a ‘mirror of the voice’. This software allows a better comprehension of 

pedagogical indications by making the vocal instrument visible through graphics that 

show certain acoustical parameters, as frequency and harmonic structure. This visual 

feedback technology consists on a real-time spectrographic analysis that gives deep 

information about the harmonic structure of the voice and its change as a function of the 

execution of different vowels in different frequency ranges. In this class format, the 

teacher appeals to the utilization of technical indications that are, in theory, self-evident 

in virtue of its visual nature. Examples of these indications usually take the form of ‘relax 

the larynx to adjust the frequency of the first formant’, and similar statements.  

This new conception of the voice as a set of joint microstructures that can be 

modified individually as the different parts of other instruments could have been 

responsible of the expansion of expressive possibilities of the voice inside the 

compositional production of the second half of the 20th Century. This expansion, we 

propose, becomes clear when we see the appearance of new vocal uses (like changes in 

timbre or registration, and extreme dynamics, extended techniques, non-vocal sound 

production, vocal effects, among others).  

We turn now to the analysis of the ‘Sequenza III’ by Luciano Berio (1966). This 

composer is usually recognized as one of the biggest representatives of the Italian 

vanguard music, in virtue of his experimental works and his immersion into electronic 

music. His works, signed by a constant preoccupation about sound materials, are 

characterized by an adhesion to serialism and experimental procedures of 1950, where 

the voice plays a crucial role in which linguistic, dramatic and musical meanings reach a 

high balance. Because of his link with the vocal instrument (and maybe because of his 

relation with Berberian too), Berio exploited the vocal resources at the maximum. He 

considered that the voice was a material that created a wide variety of permanent 

associations. That’s why the voice always signified more that itself:   
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The voice always entails an excess of connotations, whatever it is 

doing. In Sequenza III I tried to assimilate a lot of aspects of the vocal 

daily life, including trivialities, and without losing the intermediate or 

normal singing levels (Berio, 1966, n/p). 

The Sequenzas consist on a series of works for soloist instruments, influenced by 

scenic arts and literature, in which the composer focuses on exploring to the maximum 

the qualities of each instrument. Berio asserts that “this works are written for the only 

type of virtuous acceptable nowadays, sensible and intelligent’, and adds that this 

professional must have ‘the highest technical and intellectual virtuosity levels” (1966, 

n/p). The Sequenza III was written in 1965 for a female voice, and it was dedicated to the 

American mezzosoprano Cathy Berberian. This work can be considered as a ‘dramatic 

essay’ where Berio seeks to explore the vocal capacities of singers to produce different 

timbre effects. To achieve that goal, and trying to control a wide variety of vocal 

behaviors, Berio takes a modular text by Markus Kutte and fragments it into phrases, 

words, syllables and phonemes (of one vocal or one consonant), and presents it inside the 

score in three different ways.  

Give me a few words for a woman 

to sing a truth allowing us 

to build a house without worrying before night comes. 

Some sounds (and groups of sounds) are marked by phonetic notation ([a], [ka], 

[w]) established by the International Phonetic Alphabet (IPA). Other sounds and groups 

of sounds appear written in the form in which we would pronounce them in the particular 

context where they are placed (/gi/ like in ‘give’, /wo/ like in ‘woman’, /tho/ like in 

‘without’, etc.). By last, some words appear simply as they are usually written (‘give me 

a few words’). About the text treatment, Berio says: “I felt that I had to divide the text in 

a seemingly devastating form, in order to recover fragments of it in different expressive 

levels, and to remodel it into non-discursive musical units” (Berio, 1966, n/p).  

Nevertheless, timbral search not only relates with text work and diction, but also 

with the realization of different kinds of articulations, performances, and, specially, with 

short mood swings. It is possible to find more than a hundred different mood indications, 

represented by vague and ambiguous terms (impassive, dreamy, tense, relieved, wistful, 

bewildered, among others), in an effort from the composer to differentiate every second 

of playing of the piece. Berio uses all this expressive resources to generate a grand chaotic 

mass of sensations in the listener.  
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Addressing a work of these characteristics becomes a great challenge for any 

interpreter, since it requires a great technical mastery of different kinds of emission and a 

versatile vocal tract that allows him/her to produce quickly various articulations, timbre, 

vocal effects, changes of registration and no-sung sounds (as laughter). The difficulty 

inherent to resolving these issues generates that rhythm and the correct execution of 

frequencies remain subject to the articulatory possibilities of singers (both speed and 

expressive), which arrives, sometimes, to an oversimplification of what the score 

stipulates because of technical deficiencies.  

Another example of paradigmatic work for solo voice is Aria, for solo voice (any 

range) by John Cage (1958). Cage was a prominent figure of the 20th century music; his 

influence became bigger during his lifetime, and he is remembered nowadays as the 

founder of postmodern music. He insisted on the philosophy that all sounds are, 

essentially, musical, and that non-intentional sounds are as valid as sound generated by 

musical instruments. Thus, he utilized these sounds with the aim of creating a different 

and interesting musical style. Moreover, he considered vital the compositional procedures 

and the relation between them and the focusing of attention and invention processes. Cage 

gave special relevance to the indetermination principle (a compositional choice by which 

the way of resolving certain aspects of the performance is left to the interpreter to decide), 

and designed an innovative musical notation system based on graphical forms, as a way 

of adapting the traditional notational symbols to his aesthetic aspirations.  

In this work, Cage proposes the interpreter to build a series of correspondences 

between the colors observed in the score and different vocal emission ways, characteristic 

of different musical styles. In several parts of the piece, it is also possible to find color 

changes in very brief times (this is, the chronometrical density of stylistic changes 

demanded by Cage augments). In addition to this, and to influence timbre spectrum, the 

composer defines the text of the work selecting standalone vowels and consonants and 

words from five languages: Armenian, Russian, Italian, French, and English. In this piece, 

time is measured in seconds (every page of the score must last approximately 30 seconds), 

and the articulatory and dynamic indications are indeterminate. Lastly, the work includes 

the realization of non-vowel sounds (indicated in the score by black squares). To 

accomplish this requirement, the singer can use the Fontana Mix -a cassette electronically 

generated and previously recorded-, or make himself his own non-vowel sounds, which 

can be of any kind.  
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Cage’s work contains a heuristic form, which makes it a map of sonic possibilities. 

This indeterminacy principle, typical of compositions by Cage, positions the singer in a 

double role of interpreter-creator, instituting an open-work model of indefinite form 

where every interpretation-creation shall be subject to the technical and creative 

possibilities of singers (Davies, 2005). Aria’s notation, in its color palette, demands 

expressive modifications that exceed timbre variations, and become corporeal and 

dramatic modifications.  

The vast vocal repertoire that the new styles contributed to musical discourses 

aspirated to expand the technical possibilities, and to establish new musical composition 

premises. Whereas the vocal tradition demands a homogeneous sound (in timbre and 

vibrato), new musical perspectives promote the sonorous contrast, and the amplification 

of register and timbre resources. In some cases, eventually, the interpreter must decide for 

an approximated tuning over a precise one. These patterns also apply to choral music. In 

a structure where voices become autonomous avoiding the traditional model of the 

superior melodic line, new parameters that highlight the effect and color of the mass will 

be crucial. Thus, a model widely used was the substitution of conventional text for vocal 

sounds without semantic reference, or, in some cases, the text is manipulated in its 

condition of sonorous material, getting away from its intelligibility. What primes it the 

color of different phonemes, and their rhythmic combination, over the sense of words.  

An emblematic work from the choral repertoire of the 20th Century music that 

responds to these vocal composition models is Adventures (1962) by the Hungarian 

composer György Ligeti (1923-2006), whose production characterizes by the 

experimental use of timbre in a total abandonment of melody, harmony, and rhythm. 

Adventures is written for soloists soprano, contralto, and baritone, and flute, horn, cello, 

double bass, percussion, piano and clavichord ensemble. Drawing on extended techniques 

(for both instruments and voices) and the utilization of objects (like paper-cones voice 

amplifiers), the composer elicits a contraposition of states through extreme sonorities: the 

dynamics, the heights, and the extensive and contrasting timbre palette. Wailing, shouting, 

laughter, hiss, and other vague indications (‘as high as possible’), favor the dramatic 

expression of sounds, which intertwine to generate the desired effect. Instruments work 

as an extension of the voice, in their use of resonance and timbre analogies. In Adventures, 

as in other contemporaneous pieces, the emotional impact and the exploitation of vocal 

abilities will be factors that primer in the construction of choral works.  
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These, as other works of the 20th century music, do not demand a traditional high-

performance performer, but a singer versed in a holistic singing practice, namely, a 

practice that understands the sonorous production from an integral and corporal 

communicative intentionality.  

Preliminary conclusions  

The non-existence of a Vocal Technique that responds to the vocal repertoire of 

the 20th Century generates that the pieces of this period are addressed from a Vocal 

Technique strongly related to the tonal and academic repertoire, of from the personal 

experimentation of the singer with its own vocal instrument. The problem that addressing 

contemporary vocal music from a traditional technique entails is that such technique 

potentiates the generation of a corporal-vocal scheme that allows the development of 

specific abilities and vocal characteristics (a homogeneous timbre, the development of 

the singer’s formant, a determined tessitura, and a particular corporal posture) that are not 

those required by the repertoire in question. This problem is conducive to a singing 

experiential resultant highly controversial.  

One of the challenges that the outline of a new Vocal Technique that facilitates the 

approach to musical works of the 20th Century entails is the systematization of the great 

number of extended techniques and vocal effects that the composers have developed 

through the last century and the current one. They have struggled to break the limitations 

of tonal language, exploring new ways of sound production, and reaching the 

configuration of new languages with specific performance forms that require 

specialization from the performer in order to accomplish the composer’s idea. Thus, it is 

now common to find ensembles and soloists engaged for years only to the study of works 

of a specific composer. 

Even when some singing teachers and schools introduce singers within the 

contemporaneous language, we consider that the absence of a specific Vocal Technique 

inhibits the interpreters to address works of this period, or, at least, determines that they 

perform more often opera and chamber music pieces, which is detrimental to 

contemporary music diffusion. Moreover, seeing the vocal instrument as plausible of 

being explained exclusively in scientific terms, where each structure is independent of 

the others, and sensitive to be modified without affecting the others, the anatomist 

contemporary perspective shelved the essential embodied nature of the vocal instrument 
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(Rabine, 2002; Sataloff, 1992). This fact determines that any perspective willing to 

explain vocal phenomena (and eventually to found a pedagogical practice over this 

knowledge) shall adopt a holistic view about the body on interaction.  

The functional perspective of the voice postulates that singing learning is identical 

to the configuration of a new corporeal-vocal schema, because vocal function is directly 

associated to anatomical structures whose primary biological function is not the sung 

performance:  

The analysis of the evolutionary conditions of the instrument and the 

primary function of the physiological structures which are assembled 

to sing allowed to understand that the formation of a singer does not 

happen ‘naturally’, but must be understood as the training of a 

corporeal-vocal schema (different to the one we use for speaking), in 

which the intervening structures are assembled by the most efficient 

patterns to sing, or, what is the same, they reach the highest possible 

degree of functional differentiation (Alessandroni, 2012a, p.3).  

In the traditional conservatory or school, the singing practice pursuits the 

achievement of some established standards, regarded as the ‘correct’ ones, or the most 

faithful to the style. The contemporary repertoire, however, demands the instrument the 

achievement of a different result, that which the piece requires. This opens a new 

paradigm on vocal interpretation: voice serving the necessary. Thus, the teacher’s role 

gives place to the coach’s or vocal trainer’s role, in order to guide the performer in its 

own exploration of the vocal instrument. Regarding the vocal characteristics, to 

distinguish the properties of the voice as a sonorous material estranged from his 

referentiality with the human nature and its link to the word, opens a new and vast field 

of sonorous and communicational possibilities. This implies a new positioning, in relation 

to the traditional treatment of the voice, the musical listening, and the application and 

interpretation of the vocal resources.  

We consider necessary -as a current challenge- to chart a new model in Vocal 

Technique that favors the interpretation of the vocal repertoire of the 20th Century, and to 

establish a corpus of knowledge about which are the new required skills and abilities, 

how they are produced, and how they should be taught; as well as which are the functional 

interrelations at stake in performances, and which are the learning processes that favor 

the mentioned relations. 
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Introduction 

 

University Music departments are currently experiencing many debates about 

instrumental pedagogy, including discussions on methodologies, syllabi and repertoires. 

These actions aim to rethink the processes of learning an instrument, seeking to reveal 

the contexts in which these processes take place in order to define better strategies and 

teaching objectives. In addition, these actions question more conservative models of 

instrumental teaching, replacing them with others that address the development of diverse 

musical skills, contributing to the integral training of the musician. This aims to enable 

the student to have a full musical understanding through the appropriation of musical 

language, seeking the autonomous and creative development of the player. Considered a 

complete instrument, the piano is a fundamental basic tool in the study of music because 

of its easy visualization of concepts, and because of its different melodic, rhythmic, 

harmonic, polyphonic and expressive possibilities, in such a way that its study is 

necessary in the academic formation of a music major. 

Piano teacher Federal University of Bahia Diana Santiago points out that the 

teaching of piano at the university takes on a prominent role, since the instrument is an 

unparalleled resource for learning various skills and its practice gives students in melodic 

or rhythmic instruments contact with the accompanied melody. In addition, the study of 

piano allows music education students to learn and create arrangements that make their 

teaching practice easier. Furthermore "for students of voice, composition and conducting, 

the study of piano becomes an invaluable resource, companion of vocal preparation for 

the first, the compositions of the second and the study of scores by the third” (Santiago, 

2012, p. 5). 

What are the Goals for Non-Pianists? Despite all musicians need keyboard 

proficiency to function as teachers, performers, composers or arrangers, most of them do 

not perceive/ realize/see this necessity/ need at their stage of development. Non-keyboard 

music major should not be suppose to perform in recitals, but they should be able to 

perform for peers in non-pressured situations. Lancaster and Renfrow point out that “they 

should develop functional skills that will allow them to be successful in all their musical 

endeavors” (1996, p. 5). 

One of the goals of Complementary Piano is to introduce and develop the basic 

principles of piano technique, so that the piano is used as a support in teaching practices 
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and other instruments developing fundamental skills such as sight-reading, technique, 

analysis, harmonization, improvisation and transposition. We develop, thus, both the 

motor and cognitive parts of the teaching and learning process. In this way, the inclusion 

of the study of harmony in a practical and systematic way favors a greater awareness of 

the interpreter in relation to musical language, providing students with more refined 

harmonic thinking, favoring skills such as memorization, harmonization, transposition 

and improvisation.  

There are those who consider that studies in harmony, counterpoint, and fugue are 

the exclusive province of the intended composer. Walter Piston (1959, p. 1) believes that 

theory must follow practice, rarely preceding it except by chance, we must realize that 

musical theory is not a set of directions for composing music. For him, this knowledge is 

indispensable to musicians in all fields of the art, whether they be composers, performers, 

conductors, critics, teachers, or musicologists. 

The problem with this research is developing the conscious study of harmony 

within the instrumental piano practice, approaching, thus, theory and practice. As a result, 

it is expected that the musician, to analyze and better understand the harmonic paths, 

should assimilate more assertively and play more consciously. With this, the student can 

shorten the time needed for the improvement of the pieces practiced, allowing the path of 

instrumental study, consisting of reading, fingering, technique, assimilation, and 

interpretation, often time-consuming, to decrease considerably. How can we develop 

better harmonic understanding for pianists? This research discusses Harmonization as an 

essential tool and an integral part of the Complementary Piano class in undergraduate 

courses in Music Pedagogy, approaching instrumental practice to the teaching of 

harmony. It also proposes a practical sequence of activities using the ditty “Sambalelê as 

well as presenting the results obtained within this educational experience”. 

This article is part of Post-doctoral research at the School of Music and Drama of 

Federal University of Goiás (Brazil), funded by CAPES-PNPD. The line of research is 

based on action research, of empirical basis, in a participatory manner, in order to reflect 

and intervene critically about our pedagogical procedures, thus building new knowledge. 

The data collection instruments were based on written questionnaires, practical class 

observations and audiovisual records of these events and the data collection tool was 

participant observation, which served to understand and answer questions about students’ 

teaching and learning processes. 
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2. Harmonizations in “Sambalelê”  

James Bastien (1973, p. 390) says that the study of keyboard harmony is highly 

practical for all levels of piano study. Aural acuity will be heightened by functional 

harmonization. For anyone using the piano, from the grade school teacher harmonizing 

simple tuner, to the performer grappling with late Beethoven, a firm sense of harmony in 

a practical keyboard application is vitally needed. Although somewhat outdated with 

today’s “lead sheet” type chord symbolization usage, an advanced keyboard harmony 

class will probably include work with figured bass realization. 

In the theory of harmony the successive tones of a diatonic scale are called degrees 

(or steps). These degrees are designated with Roman numerals. On each tone in a diatonic 

scale we can build a triad, using tones from the familiar scale. The construction consists 

of a root tone with a third and a fifth on top. If harmony is the relationship between the 

chords, harmonization, on the other hand, is the act of performing the harmony, applying 

the harmony within the musical repertoire from a melody. Thus we shall illustrate the 

functions of the chords through the F major harmonic field: 

 

 
Example 1: F Major Harmonic field. 

 

Although there are seven diatonic chords in major and minor harmonic systems, 

these chords can be grouped into three categories according to their function. The three 

functional categories are Tonic, Dominant and Subdominant. In the most literal sense the 

tonic chord is built on the first degree of the scale, the dominant chord is built on the fifth 

degree of the scale and the subdominant is built on the fourth degree of the scale 

(BOLING, 1993, p. 23). The tonic functional category includes I, iii, VI (F, Am, Dm), 

the subdominant functional category includes ii, IV (Gm, Bb) and the dominant functional 

category includes V, vii (C7, Edim), according to Dan Haerle (1980, p. 13). On the other 

hand, within Functional Harmony, besides the functions mentioned above, III (Am) still 

plays the role of relative dominant (Dr) and VI (Dm) , of anti-relative subdominant (Sa). 

However, for the purposes of our work, we have considered one function for each chord 

in the harmonic field. 
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Before starting the repertoire development activity with the song "Sambalelê", we 

gave the students various exercises in harmonic field of the same key (F major), such as 

five-finger scales (upper staff), triads (intermediate staff) and arpeggiated triads (lower 

staff) in order to develop the cognitive part, fixating the chords and also developing motor 

dexterity, working in various tempos, as a group, as shown below: 

  

Example 2: exercises in the F Major harmonic field. 

 

In the activity inside the F major harmonic field, students performed with 

simultaneous or separate hands, according to their technical skills, wherein the most 

experienced were encouraged to perform the first and third staves simultaneously. The 

important thing was to experience the chord sequence in F major to introduce the song 

"Sambalelê" (Example 3), in the same key. 

 

Example 3: Sambalelê. 

 

Based on the melodic analysis of music, in Example 3, two chords were chosen 

as a first harmonization, F (tonic) and C7 (dominant chord), as we can watch this version 

on Video in F (2016). We have relation of rest (F) and movement, tension C7, which has 

the interval of three tones called the tritone between the third (E) and seventh (Bb). The 

tonic function (F) characterizes the rest because it sets the tone. In turn, the dominant 
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function characterizes the instability approach, and creates a sense of movement. In the 

example above, the left hand plays the tonic (F) with the root and third of the chord 

(fingers 2 and 1) and the dominant (C7) with the root and seventh (fingers 5 and 1). This 

technique in the left hand will lead to the open-chord distribution technique, described 

previously, in which both hands perform melody, chord and bass. 

Another step to harmonize melodies is to introduce the subdominant function to 

the authentic cadence V - I, providing progressions IV - V - I or II - V - I. According to 

Andy Jaffe, “obviously the V7 chord has become the primary dominant seventh chord 

progression serves as the underlying harmonic basis for the functional harmony of most 

classical, popular, and standard song repertoire in Western music” (JAFFE, 1996, p. 30). 

We can thus relate harmonic functions beginning from rest (tonic), finding 

movement (subdominant), instability (dominant) and returning again to stability (tonic), 

thus related as main degrees I - IV - V - I, and in the key of F major, F - Bb -C - F (F - P 

- C - F). Secondary relative and anti-relative degrees have less notes in common that the 

main degrees, but are widely used in the harmonization and reharmonization of melodies. 

For Schoenberg, the most important principle of harmonic connection is a good 

progression. However, many chord connections are not of purely harmonic origins, but 

rather of melodic, it is necessary to connect the chords in such a way that the melodic 

influences have a chance to become evident (SCHOENBERG, 2001, pp. 33-34). In this 

sense, when choosing chords, we must take into account not only the harmonic function 

but also the melody and the roots where chords rest. After a brief explanation of chord 

functions, we inserted degree VI (D minor) after the root and degree II (Gm) before the 

dominant chord and played ⎜F Dm ⎜Gm C ⎜Gm C ⎜F C ⎜. Another option was to 

enter degree IV (Bb) before the dominant. 

Then, we present another harmonization feature that is to consider the relative 

minor, D minor, as the main key, using an authentic cadence (A7 - Dm) of the harmonic 

minor field of D harmonic minor: 

 
Example 4: harmonic field of D harmonic minor. 
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The melody underwent no change, but the left hand played D and F to the tonic 

Dm, and A and G to the dominant A7, as we can watch this version on Video in Dm 

(2016). With this feature, we would have other harmonization options using the minor 

harmonic field with the progression Dm - A7 - Dm. For example, we can also harmonize 

“Sambalelê with i, iv, V, I, like ⎜Dm ⎜Gm ⎜A7 ⎜Dm ⎜. 

 

3. Results 

For the analysis and evaluation of results, we considered as instruments for data 

collection audiovisual records, the questionnaire done immediately after the activity and 

for data collected we had two indicators, cognitive and motor processes, which are: 

'understanding of harmony "(cadences, chord functions) and moving about the piano 

(chord distribution, independence of the hands) arising from the educational proposals 

implemented. This harmonization activity with "Sambalelê" was developed in two 

institutions of higher education in the classes Group Piano and Complementary 

Instrument - Piano in three groups, with 52 students. We have the chart below with the 

results of the questionnaire: 

 

Legend: Questionnaire Sambalelê 

 

1. About the F major harmonic presented in class, do you think being first 

introduced to the harmonic field before starting the practical activity helped 

you to understand the harmony of the tune? 

2. Could you understand the Tonic and Dominant functions on Sambalelê? 

3. Were you able to perform the tune Sambalelê with both hands? 

4. Were you able to understand the Tonic, Subdominant and Dominant functions 

in the proposed activity? 
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5. During the activity Sambalelê we played two versions - in F major and D 

minor. We created a reharmonization based on the melodic-harmonic 

relationship of the harmonic fields. Had you ever experienced this type of 

activity? 

6. On the harmonic field D minor, do you think being first introduced to the 

harmonic field before starting the practical activity helped you to understand 

the proposed harmonization? 

7. Do you believe that this activity could benefit you later, when analyzing and / 

or harmonizing another tune? 

We found that being first introduced to the harmonic field in the same key as the 

tune facilitated the understanding of its harmony for 96% of students, 98% perceived the 

Tonic and Dominant functions and 76% were able to understand the Tonic, Dominant, 

and Subdominant functions in the proposed activity. On the other hand, 51% of students 

performed the theme Sambalelê with both hands and 72% said that being first introduced 

to the D minor harmonic field before starting the practical activity helped to understand 

the proposed harmonization. Only 24% had tried to play a tune in major and relative 

minor key before, and all said that this harmonization activity may benefit them later. 

We have defined as a guiding principle our own experience as teachers and 

researchers through action research, discussing in this article our didactic proposal with 

matching activities from the "Sambalelê" activity. Action research has been shown to 

produce information and knowledge more effectively in the pedagogical sphere, on the 

finding of "disappointment with the conventional methodology, the results of which, 

despite its apparent precision, are far removed from the current situation of education’s 

urgent problems” (Thiollent, 2002, p. 74).   

When evaluating our practice, we made a self-reflection in order to intervene, 

collaborate and modify our actions, taking into account that our research combines theory 

and practice, occurs at the same time as one teaches, for: 

Practice is the starting point. From it emerge the questions, the needs 

and the possibilities, that is, practice sketches the paths to be taken. [...]. 

One parts from practice to return to it. However, upon returning, one 

does not find the same initial practice, there is a new quality to the extent 

that the action-reflection-action motion generates transformation, that 

allow progress towards better understanding of the phenomenon, 

relativising the immediately noticeable (Esteban & Zaccur, 2002, pp. 

21-22). 
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Action research must include the active participation by those who have to carry 

out the work in the exploration of problems that they identify and anticipate. After 

investigation of these problems the group makes decisions, monitoring and keeping note 

of the consequences. Regular reviews of progress follow. The group would decide on 

when a particular plan or strategy had been exhausted and fulfilled, come to nothing, and 

would bring to these discussions newly perceived problems (Adelman, 1993, p. 9).  

In this way, as we worked with three groups had the opportunity to turn different 

ways from the previously developed experiment, transforming the later experience. For 

example, in the first group the hand fingering was not placed in the score and there was 

doubt in the execution. Beginning at the second group, however, we added fingerings for 

both hands to the score and discussed the importance of fingering for hand motion, aiding 

the left hand’s performance. Our aim was that the students visualize the fingering when 

they read the tune and analyze the harmony arpeggiated in its own melody. The students 

had difficulty performing the melody and had questions about what fingering to play. To 

save more time for the performative activity, starting with the second group, we decided 

to write the fingerings in the score and the students had no difficulty running the fingering.  

Regarding the presentation of the harmonic field, we also took into account a 

difficulty that occurred in class to modify the subsequent activity. In the first experiment 

we asked students to perform at the piano the triads of the harmonic field and some 

students had difficulties in this execution. From the second class on, we wrote on the 

chalkboard the triads of the harmonic field so they could visualize and we were able to 

progress with practice. We also added to the score the tonic and dominant functions in 

Roman numerals (I and V), as shown in Lancaster and Renfrow (1995, p. 13) to facilitate 

harmonic analysis. 

The American professor Christopher Fisher, author of Learning piano in groups 

(Oxford University Press, 2010), states that one of the most important factors in the 

collective piano lessons is thorough planning of each class, as well as the way it is inserted 

in the course as a whole. He says it is necessary that the teacher’s plan be “clear and well-

resolved for the presentation and reinforcement of the concepts and principles” to be 

discussed in class (FISHER, 2010, p. 14). We draw therefore our plan to strengthen 

aspects of harmony starting with the five note-exercise in the tune’s key, F major, also 

showing the authentic cadence and the functions of the chords within the harmonic field. 

To work the independence of hands, the left hand has been increased so that would be 
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performed only in the first half. For the more experienced students, they were also able 

to work with chords in triads and tetrads. 

As a result, we observed that there was good understanding on both proposed 

indicators "Moving the piano" and "Understanding harmony", as our instrumental 

practice involves the cognitive and motor issue of understanding. 

Six months later, we contacted the students in order to determine whether they 

remembered the activity and if so, if they could describe this memory. The result of this 

experience we can see in the chart below: 

 

Legends: 

1. Do you remember the key?  

2. Could you play with simultaneous hands? 

3. Do you remember the notes and the left hand fingering? 

4. Do you remember the chords? 

5. Could you play Sambalelê after six months? 

 

As a result, we observed that, of the 52 students who participated in the first 

questionnaire, 45 returned to the second, after six months of activity. We found that 51% 

of students remembered the key, 40% were able to play with both hands, 13% were able 

to remember the left-hand fingering, 33.3% reminded the chords and 62% were able to 

play Sambalelê six months later. Few students remembered the harmony of the music, 

since for months they did not play the instrument, but many were able to play it, guided 

by the memory that they had by the activity. 

Concerning the left hand, many students did not perform with both hands and did 

not remember the fingering of the left hand, because they are not pianists and not practice 

the instrument regularly. This question was posed in the questionnaire because during the 

activity we also practiced the left hand to facilitate the harmony through movement of the 
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fingers. We saw in the example 3, the left hand performs the tonic (F) with the root and 

third of the chord (fingering 2 and 1) and the dominant function (C7) with root and 

seventh (fingering 5 and 1). Finalizing the results of this questionnaire, the answer to the 

fifth question shows that 62% of the students were able to play Sambalelê after six 

months, without having had contact with the piano.  

Faced with the result that only 33.3% remembered the chords, but 62% were able 

to play, it is assumed that although few students still have harmonic awareness of what is 

played, the number of students who think in harmony tends to increase if continue to work 

aspects of harmony and harmonization in the Piano Group lessons. 

 

4. Final considerations 

We believe that the ultimate goal in complementary piano lessons is that students 

have increasingly instrumental fluency, both cognitive and motor, addressing functional 

aspects of the piano as harmonization, reading, transposition and improvisation. 

The more we know the harmony of a tune and the melodic-harmonic ratio of its 

chords, the easier it is to harmonize and interpret this melody. We tried to approach this 

work some aspects of harmony such as cadences, melody harmonization, and chord 

functions in the song "Sambalelê" in order to reinforce the importance of harmonic 

practice in collective piano lessons. 
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ENTENDER EL MOVIMIENTO DESDE LA DANZA Y DESDE LA MÚSICA10 

 

LAGUNA, Alejandro11, & SHIFRES, Favio12  

 

Resumen 

Tanto en la música como en la danza los aspectos expresivos suelen ser reconocidos como 

inefables y su comprensión como dependiente de la experiencia kinestésica del performer. Este 

trabajo indaga en los procesos psicológicos a través de los cuales la experiencia de la performance 

musical puede ser transferida al aprendizaje de los aspectos expresivos del movimiento en la 

danza a través de la práctica metacognitiva aplicada a la performance musical y kinetica en 

paralelo. Para ello, la investigación se aborda desde una metodología autoetnográfica colaborativa 

por la cual se indaga en la experiencia personal de uno de los autores y se construye una narrativa 

que permite visibilizar y analizar ciertos aspectos cruciales a nivel de la construcción de 

conocimiento en ella. 

 

Abstract 

Expressive features use to be considered as ineffable, both in music as in dance realm. They are 

faced as depending on the performer's experience kinesthetic. This paper inquiries into 

psychological processes involved in musical experience transference to expressive movement 

learning in dance realm based on metacognitive resources applied both to music and movement 

performance in parallel. Research is undercome from a collaborative auto ethnographic 

methodology going deep into the personal experience of one of the authors. From this, a narrative 

is developed in order to visualize and analyzed some crucial features of the knowledge building 

in the course of the experience.  

Palabras clave: Danza; Músico de danza; Expresividad; Calidad dinámica de movimiento; Performatividad. 

Key-words: Dance; Dance Musician; Expressivity; Dynamic movement quality; Performativity. 
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Yo, Alejandro, soy músico de danza desde hace de 20 años. Mi trabajo consiste en crear 

en tiempo real la música que acompaña los ensayos y las clases de danza. Mi experiencia es 

recogida en trabajos en múltiples escenarios, pero principalmente la he atesorado en el contexto 

de la formación de bailarines en la Escuela Superior de Danza de Lisboa. Para cumplir con mi 

tarea sigo la consigna que el coreógrafo o el profesor de danza le da a los bailarines, atiendo a 

todas las indicaciones, observo con atención todos sus movimientos y luego los de los bailarines. 

En los últimos años, ya como investigador, he venido trabajando en los problemas 

comunicacionales que en ese contexto existen entre el profesor, los bailarines y el músico de 

danza (Laguna, 2013). He podido advertir que muchos de esos problemas tienen que ver con 

inconsistencias entre los mensajes verbales (proposicionales) que los profesores brindan y la 

información no proposicional (kinestésica y sonora) que los músicos y bailarines reciben.  

Además de músico, soy bailarín. Bailo tango incluso desde antes de dedicarme a la música 

de danza. Desde hace más de diez años he comenzado a tomar clases de danza formales, 

profundizando en algunos aspectos técnicos de la danza académica. En la actualidad tomo clases 

de técnica de danza desde la perspetiva de un sistema de expansión muscular conocido como 

Gyrotonic con la célebre profesora francesa, bailarina principal de la Companhia Nacional de 

Bailado, Barbora Hruskova. En mi experiencia en la danza podido constatar que los problemas 

comunicacionales son más complejos aun que lo que se pueda derivar de aquellas inconsistencias 

que mencioné. Concretamente, muchos aspectos del movimiento son en realidad aspectos de la 

corporalidad, si entendemos como tal a la experiencia subjetiva que uno tiene de su propio cuerpo. 

De modo que a menudo mucho de la experiencia que los maestros desean comunicar a sus 

alumnos no se traduce (como uno esperaría inicialmente) a movimientos claramente identificables 

por un observador que, aunque experto, no deja de ser otra subjetividad. El problema de la 

comunicación es entonces un problema que va más allá de la observación y la imitación y se 

vincula claramente con la Teoría de la Mente en la medida que esa corporalidad es parte de los 

estados internos de los sujetos en interacción.  

Específicamente, narraré aquí el recorrido que realicé para lograr comprender detalles 

sutiles de la expresión corporal que Barbora trataba de comunicarme, y que sus palabras, por las 

limitaciones antes mencionadas, dejaban inevitablemente afuera. El relato surge, en tal sentido, 

de un ejercicio metacognitivo que, gracias a mi experiencia acumulada en los tres campos (la 

peformance musical en la danza, la danza misma, y la investigación científica en estos temas), he 

podido ir realizando en el tiempo real de mis clases de danza. De este modo, muchos aspectos de 

la comprensión de la intención de Barbora y mis respuestas corporales a ella, pueden ser vistas 

como epifanías en los momentos claves del aprendizaje.  
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Fue en el aprendizaje y el perfeccionamiento de un ejercicio de Demi plié en relevé (en 

adelante Plié) en donde se produjeron estos insights que me atrevo a presentar aquí con carácter 

de epifanías. La profundización del esfuerzo metacognitivo que me ha permitido cerrar el proceso, 

surge del encuentro con otro investigador, Favio Shifres, quien no solamente contribuyó con la 

autoindagación a través de preguntas y razonamientos que me permitieron encontrar nuevos datos 

para mi análisis, sino también con el mismo análisis de los datos que yo presento en forma 

narrativa sobre el desarrollo de mis clases y mis pensamientos. De esta manera, en colaboración 

logramos combinar las perspetivas ética y émica tanto en la recolección y clasificación de los 

datos como en su análisis y la elaboración de conclusiones. En tal sentido, este trabajo puede 

encuadrarse en la metodología autoetnográfica colaborativa (Chang et al., 2013), aunque el 

campo de la indagación es claramente el psicológico, más que el socio-cultural. Así, aunque este 

relato, en orden de ganar claridad reforzando al mismo tiempo el rigor metodológico, está en 

primera persona, el trabajo en sí, es el resultado de dicha colaboración. 

La experiencia que voy a narrar tuvo lugar a lo largo de 5 clases consecutivas tomadas a 

principios de 2016, y se refieren a fragmentos de unos 10 minutos de duración de cada una de 

esas clases en los que trabajamos el ejercicio de Plié. Pero antes quisiera extenderme un poco 

sobre cuestiones generales de la comunicación en el contexto de interacción que relataré con la 

intención de aclarar la naturaleza del problema. 

 

Algunas cuestiones generales de la comunicación en la danza 

En la música las informaciones tempo-métricas-articulatorias esenciales para iniciar una 

performance son presentadas a través de lo que se conoce como gesto de entrada o simplemente 

levare. Este gesto informa, además, del tipo de comienzo, es decir la ubicación del primer tiempo 

fuerte (downbeat) en la frase musical. De este modo, en la ejecución de música, el diretor, elabora 

un gesto que conlleva la información viso-espacio-kinestésica que el instrumentista comprende 

en términos del tempo que va a mantener la ejecución, la intensidad del ataque, las características 

de la estructura métrica de la música a ejecutar, el tipo de articulación requerida (legato, staccato, 

etc.), y especialmente el momento preciso en el que éste tiene que comenzar a tocar. Inversamente, 

en el contexto de la práctica de la danza esa misma función es ejercida por lo que en la jerga se 

denomina cuenta: el mismo tipo de información adquiere un formato verbal o, más 

específicamente, de conteo. Me detengo en esta explicación porque este cruce de modalidades 

(los músicos que intercambian información estructural y expresiva en una modalidad visual a 

través de un gesto), y los bailarines que intercambian información estructural y expresiva en una 

modalidad sonora a través de un conteo) da cuenta de la complejidad de este momento clave en 

el encuentro intersubjetivo en la performance, y además del modo en el que músicos y bailarines 
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se ven obligados permanentemente a producir, traducir e interpretar información en soportes que 

exceden ampliamente la limitación de los ámbitos de mayor experiencia (el sonido para los 

músicos, y el movimiento para los bailarines). En ese contexto, es que el bailarín se habitúa 

progresivamente a corresponder sus movimientos con la información sonora percibida en 

atención a las múltiples variables físicas (el uso de la fuerza muscular para marcar la intención y 

el control del equilibrio frente a la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo) y estéticas a las 

que éste está subordinado. Como comprobamos en un estudio que realizamos sobre la experiencia 

subjetiva del bailarín en la sincronización (Shifres y Laguna, 2005), las estrategias de 

sincronización que se ponen en juego suelen caer fuera del plano de la conciencia. Por su parte, 

los músicos en la danza, sincronizan con un movimiento que, a diferencia de los derivados de la 

géstica de la dirección de orquesta, no están formalizados sino que están vinculados a aquellas 

variables físicas y estéticas mencionadas. Así, corresponder el movimiento al sonido, no es lo 

mismo que corresponder el sonido al movimiento. 

Como ya se anticipó, una de las principales herramientas de la que se vale el bailarín para 

consignar y comunicar la estructura rítmica-métrica-articulatoria y las intenciones expresivas de 

sus movimientos es lo que técnicamente se denomina el conteo de tiempos. Éste tiene dos 

componentes: la cuenta verbal, que es el componente sonoro, y la marca del movimiento del 

cuerpo que es el componente viso-espacial-kinético. La cuenta consiste en la verbalización de 

demarcaciones en el tiempo a través de la pronunciación de números (hablamos de una serie de 

tiempos numerados - STN) que sirve tanto para presentar el orden de las acciones físicas como 

para vincularlas con la estructura métrica del contexto sonoro-musical (Laguna, 2012). En otras 

palabras el bailarín emplea el conteo sonoro para ayudar a distribuir en unidades regulares de 

tiempo sus acciones corporales. Más allá de esa data, el resto de la información relevante para 

definir aspectos claves del movimiento expresivo quedan librados a la interpretación de 

particularidades expresivas del estímulo sonoro. Inclusive, como mostraré más adelante, hasta la 

cuestión de la distribución temporal de las acciones corporales queda empobrecida en el contenido 

verbal de la cuenta. Hasta donde llega mi conocimiento, y a través de mi experiencia en el campo, 

entiendo que no existe un sistema teórico unificado en la danza que favorezca la comunicación 

de tales aspectos expresivos entre los bailarines y entre ellos y los músicos (particularmente en 

términos de calidad y articulación del movimiento). Los bailarines poseen un sistema teórico 

implícito que proviene de una experiencia kinestésica (Sheets-Johnstone, 2012) que es 

cualitativamente diferente a la del músico. Por esa razón hablamos de dos perspetivas 

epistemológicas diferentes. Los bailarines no utilizan las categorías teóricas que utilizan los 

músicos y los músicos, a menudo también desconocen el metalenguaje de la danza. Sin embargo, 

la experiencia sonora y gestual de la danza y la música tiene demasiados vínculos expresivos 

como para que sus aspectos comunicacionales sean racionalmente separados. Esta separación 
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producida principalmente por los encuadres de aprendizaje formal de la danza (por un lado) y la 

música (por otro), da lugar a dos modos de concebir el movimiento y el tiempo, desvinculados en 

sus formulaciones teóricas, y, por lo tanto a la necesidad de establecer traducciones confiables 

entre ambos. Un ejemplo problemático típico es el siguiente: Si tenemos una secuencia de 

movimientos identificada por la STN uno-dos- três- sería lógico pensar en que la sincronización 

surgirá al hacer corresponder la meta de la trayectoria (es decir el punto en el que el “indicador 

viso espacial” del movimiento por ejemplo el talón - alcanza velocidad 0 (Laguna y Shifres, 2011) 

y el ataque de la voz (uno-dos-tres....) que la describe (Laguna et al., en prensa). Sin embargo, en 

la práctica, no siempre las consignas que dan los profesores explicitan que las metas (punto de 

velocidad = 0 del indicador corporal) y los ataques (de las voces de la cuenta) deban sincronizar 

de un modo determinado. Para lograr esa sincronización idealizada sería necesario que la cuenta 

permita que el movimiento comience antes (expectativa métrica) de que yo produzca el ataque 

sonoro. Si yo doy la consigna de ese modo, entonces proporcionaré información acerca de la 

especificidad de sincronía que pretendo, vinculando, en este caso, el cierre de la acción física con 

el ataque verbal. El instante en el que ambas cosas ocurren tiene lugar un punto de reunión o 

sincronía multimodal.  

Recíprocamente, identifico la asincronía multimodal, con las circunstancias en las que la 

cuenta y la marca no coinciden en un punto común del transcurrir temporal y se produce así ruido 

en la comunicación. Además, la omisión de indicios verbales de otros niveles métricos (por 

ejemplo la división del tiempo) en la cuenta y su relación clara con puntos de la marca, puede 

hacer que los detalles rítmico-métricos-articulatorios del movimiento se nos presenten más 

confusamente. 

 

Un ejercicio y un problema  

En una de mis habituales clases perticulares de técnica de danza Barbora me propuso 

trabajar los movimientos de Plié. Como es usual en sus clases, mi profesora me mostró la forma 

del ejercicio mientras iba explicando (verbalmente) algunos detalles de él. Esta demostración se 

dio en dos etapas. En la primera mostró la secuencia de movimientos focalizando en el tempo, y 

en el número de tiempos en que se debían distribuir cada una de las acciones físicas que 

componían el ejercicio. Aquí la información verbal consistía en la cuenta de los tiempos. En la 

segunda Barbora hizo hincapié en la calidad dinámica del movimiento (Sheets-Johnstone, 2012). 

Aquí fue notable el énfasis en aspectos  prosódicos de las palabras, sugiriendo así una analogía 

entre esos aspectos  prosódicos y la calidad expresiva del movimiento en términos de articulación, 

flujo y precisión temporal. En consecuencia, la descripción que yo voy a realizar del ejercicio es 

el resultado de mi propia inferencia a partir de la narrativa viso-kinético-verbal de la estrategia 
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didáctica de Barbora. Además, este modus operandi implica que las características de tempo, 

métrica y articulación – entiendendo ariticulación, en el contexto de la danza, como la calidad 

del movimiento en términos de la unión y separación (lapsos de quietud) de las acciones que 

componen la secuencia - no fueron explicadas antes de la demostración en sí, sino que toda 

explicación fue dada en el curso de la demostración. 

El ejercicio de Plié tal como lo trabajé con Barbora consta de cuatro etapas, de tres 

tiempos cada una (a un tempo aproximado de 60 bpm) como lo muestra la figura 1. Queda así 

establecida una estructura métrica con un nivel temporal mínimo (demarcado por la cuenta verbal 

un-dos-tres) y un nivel que lo subsume dado por la secuencia de movimientos que describo a 

continuación:  

 

Figura 1. Relación entre la marca viso espacial y la cuenta verbal. Las figuras humanas en plano lateral 

muestran las localizaciones viso espaciales en el instante inicial de las 4 etapas. (1ª) Posición vertical 

elongada, (2ª) demi plié; (3ª) demi plié en relevé, (4ª) demi plié. La fila numerica vertical corresponde al 

conteo verbal del metro y el nivel de tiempo (tactus). La fila horizontal representa la duración de cada etapa. 

El arco superior muestra el nivel de hipermetro y la frase completa del ejercicio. 

En la primera etapa, partiendo desde una posición vertical, con ambas piernas extendidas 

y el peso del cuerpo distribuido sobre ellas por igual, se comienza flexionando los miembros 

inferiores. Esto implica la flexión simultánea de tres articulaciones: la cadera, la rodilla y el 

tobillo. Aunque habitualmente se piensa el movimiento del Plié como la acción de doblar las 

rodillas, no está de más tener en cuenta que esta flexión implica necesariamente la flexión de la 

cadera y los tobillos simultáneamente. En otros términos, aunque visualmente se destaca la flexión 

de rodillas, las tres flexiones son simultáneas y es necesario desarrollar la conciencia de ello. Al 

realizar esa flexión el eje longitudinal del cuerpo se debe mantener perpendicular al piso hasta 

que ya no sea posible mantener apoyado el talón. Es decir que a partir de ese punto se va a sentir 
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(a nivel de los tendones y los músculos) que no es posible seguir flexionando las rodillas sin 

levantar los talones del piso. Esta situación puede ser observada en detalle en la figura 2 (ii). 

 

 

Figura 2. Detalles de las 3 situaciones articulares instantáneas involucradas en el 

movimiento del ejercicio de Plié y que definen las uniones separaciones de las  4 etapas. Triangulo 

Invertido: Huesos Cadera. Los círculos punteados (de arriba para abajo) representan las 

articulaciones coxofemoral, rodilla, tibio-tarsiana y metatarso-falángica. Línea vertical: Fémur; 

línea doble: Tibia y Peroné; líneas horizontales de izquierda a derecha: Calcáneo-Cuboides-

Metatarsiano, línea fina y Falanges del pié. 

En la segunda etapa, manteniendo la posición final de la etapa anterior, se comienza a 

flexionar progresivamente los dedos de ambos pies (articulación metatarso-falángica, que está 

formada por la articulación de los metatarsianos con las primeras falanges de los dedos de ambos 

pies) hasta donde lo permite la capacidad de flexión de los músculos y tendones que actúan en 

esta articulación. En el final de esta etapa la totalidad del peso del cuerpo quedará distribuído 

sobre las diez falanges de los pies. En la danza esta situación articulatoria se denomina media 

punta (figura 2(iii)). 

En la tercera etapa, manteniendo la flexión de las rodillas, se busca progresiva y 

fluidamente el contacto de las plantas de ambos pies con el piso hasta apoyar totalmente el talón 

o extender las articulaciones metatarso-falángicas (figura 2 (ii)). 

En la cuarta etapa, se vuelven a extender progresivamente las articulaciones de ambos 

miembros inferiores  (rodilla, talón, iliofemoral) regresando a la posición inicial de la primera 

etapa (ver también figura 2(i)). 
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Realizando el ejercicio 

Cuando Barbora hubo terminado de dar la consigna en el curso de la demostración 

comencé a realizar el ejercicio. Me posicioné, y Barbora me invitó a comenzar con una suerte de 

“levare numérico” (“un-dos-tres”). Mientras iba desarrollando el ejercicio trataba de ir recordando 

su forma distribuida fluidamente en el tiempo procurando reconstruir la expresividad que había 

observado en la demostración. Durante la realización del ejercicio, Barbora me observaba 

atentamente e intervenía para propiciar ciertos ajustes en mis movimientos a través de 

indicaciones verbales, manipulaciones táctiles y nuevas y parciales demostraciones sobre la 

marcha, agregando finalmente un enunciado (verbal) en respuesta a lo que observó. Luego de esta 

devolución volví a realizar el ejercicio, durante aproximadamente diez minutos.  

Desde una perspetiva de más largo plazo, este trabajo buscaba desarrollar una mayor 

conciencia kinestésica de la calidad del movimiento, vista como parte apropiada del estudio de la 

constitución de la experiencia del tiempo (Sheets-Johnstone 2011). Una experiencia kinestésica 

de la temporalidad donde “sobre la base del tiempo nosotros entendemos movimiento, y en la 

base del movimiento entendemos tiempo” (Fink 1968, apud Sheets-Johnstone 2011, p.133). 

Para ello, el ejercicio trabaja sobre (i) la elasticidad de las fibras que componen algunos 

grupos musculares; (ii) el dominio del flujo del tiempo de las acciones físicas; (iii) la precisión 

temporal de la separación-unión de cada una de las acciones físicas (fluidez de la secuencia); (iv) 

la alineación músculo esquelética durante la continuidad del movimiento. Esto implica en primer 

término sortear la dificultad corporal de dosificar las cuatro trayectorias de movimiento que 

constituyen el Plié de manera fluida y regular a un tempo notablemente lento (20 bpm) desde el 

inicio hasta el final de cada una de ellas. En general, para ello los bailarines emplean la estrategia 

que me brindó Barbora: dividir ese lapso (aquí en 3 unidades menores, ver figura 1). Es interesante 

notar que Barbora contó alargando las consonantes finales de los números, unnnn-dosss-tresss 

(legato) de forma a enfatizar la fluidez del movimiento dentro de cada etapa. Además ella remarcó 

que el cambio de las trayectoria de cada etapa tiene lugar siempre en el inicio del unnnn. 

Aqui es importante considerar el aspeto cinemático del movimiento. Las etapas del 

ejercicio de Plié son isócronas (tiempo) pero las extensiones de sus movimientos (espacio) no son 

iguales. Para observar mejor esta cuestión medí el desplazamiento lineal de las articulaciones en 

mi propio cuerpo. Observé que la parte anterior de la rodilla (centro de la rótula) se desplazaba 

23,5 cm hacia delante durante la 1ª etapa, y que, el talón se eleva 15 cm durante la 2ª. Esto muestra 

que existen diferentes velocidades de movimiento que surgen de ejecutar diferentes extensiones 

espaciales dentro de la misma categoria duracional (nivel de metro).  

En segundo término, el logro del objetivo planteado, implica aprender a generar cambios 

en el sentido del movimiento sin que el flujo del movimiento interno se detenga en el inicio de 
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cada etapa a la cuenta de unnnnn. Mientras buscaba esta calidad sentí que la velocidad de mi 

cuerpo variaba en los inicios y en los finales de cada trayectoria. Barbora me decía “tenés que 

llegar hasta el final del movimiento (de la etapa) y “estirarlo todavia más como una linea hacia el 

infinito” y cambiar (el movimiento) con la respiración en el uno”. Cabe señalar que a partir de 

este momento la profesora comenzó a enfatizar la relación del ritmo respiratorio (inspiración -

expiración) y el ritmo de los movimientos del ejercicio. La inspiración debia realizarla durante el 

tiempo tres y la expiración durante el tiempo uno y dos. Esta observación agregó un dato métrico 

importante para la calidad del movimiento de la ejecución. La inspiración preparaba y anticipaba 

(como movimiento) un tiempo el cambio de la trayectoria (ver figura 3). 

Aún así, ella advertía cierta imprecisión en el momento del cambio de trayectoria del 

movimiento del plié, observando que algo “adentro de mi cuerpo” no estaba preparando ese 

cambio. Pensando en esa observación concluí que “si ella lleva su movimiento hasta el final 

produciendo el cambio en cuestión con precisión es porque prepara el cambio en una fracción de 

tiempo anterior no explícita en su cuenta”. Pero además, era necesario preparar muscularmente el 

cambio de sentido de la trayectoria sin que ese movimiento interno cortase el movimiento 

principal, ¿cómo moverme por “dentro” sin que se vea?  

Cuando el cuerpo del bailarín se mueve, las elongaciones y contracciones internas de los 

diversos músculos no son iguales. Se busca generar fuerzas elasticas por deformación, generar 

variaciones entre la energia potencial y la energia cinética con el objetivo de que los movimientos 

no se corten por falta o disminución drástica de energia. En la danza esta capacidad de producir 

fuerzas contrarias se ejercita deliberadamente. Desde luego, esta energia tiene un correlato 

kinetico en la calidad del movimiento. Esto quiere decir que esa regulación estaba necesariamente 

implicada en la demanda expresiva del ejercicio. Con estas ideas en mente medí la diferencia 

entre la extensión longitudinal de mi cuerpo y la extensión del movimiento de la flexión de mi 

rodilla. Observé que entre el inicio y el final de la primera etapa, la rótula (rodilla) desciende 6,5 

cm pero la altura total del cuerpo desciende 5,5 cm. Es decir que la longitud total del cuerpo (pies-

cabeza) no varia en la misma medida que el descenso de la rótula.  

Esas dos nociones control - y administración muscular en el espacio-tiempo y movimiento 

contrario (“counterpull” según Kassing y Jay 2003, p. 116) - resultaron claves para concientizar 

la naturaleza de las dificultades que tuve para entender la relación entre la articulación expresiva 

del movimiento y la estructura métrica del ejercicio. 

Al reflexionar sobre las dificultades de realización del ejercicio pude ir advirtiendo 

progresivamente que la calidad del movimiento estaba estrechamente vinculada con capacidad 

para distribuir controladamente la acción muscular en el tiempo, un tiempo que en este caso estaba 

limitado por la estructura métrica. Este control muscular es una habilidad compleja que implica 
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fuerza, resistencia, elasticidad y, en función de lo que expliqué arriba, capacidad para coordinar 

internamente distintas direcciones y sentido del movimiento. 

Por ejemplo, Barbora me pedía precisión en los “cambios de movimiento usando todo el 

tiempo”. Pero, ¿qué significa eso?, ¿cómo se logra el cambio de dirección del movimiento sin 

perder el flujo continuo? Aunque ella no lo vinculó nunca a la cuestión métrica, mi experiencia 

como músico de danza me llevó a tener una intuición cada vez más certera de que el problema 

pasaba por ejercer un dominio consciente de esa secuencia de movimientos en el marco de una 

estructura rítmico-métrica-expresiva que se desprendía de su cuenta, tal como la describí antes, 

con toda su carga de información formal y expresiva. Al partir de esa relación pude plantearme 

cómo la calidad del sonido (en particular la gestualidad rítmico-métrica) podía ser sentida en 

términos de calidad de movimiento (aspeto rítmico-métrico-articulatorio de los movimientos). 

Creo que existe un déficit en la pedagogía de la danza en cuanto a las formas de comunicar esa 

relación. Por ejemplo, de acuerdo con la descripción técnica del ejercicio que he hecho mas arriba, 

los cambios de dirección y sentido de cada etapa del Plié comienzan en la cuenta uno y terminan 

al final de la cuenta tres. Esta descripción nos lleva a pensar que cada etapa del ejercicio muestra 

una única dirección y sentido dentro de los tres tiempos. En tal sentido, la información verbal que 

Barbora me brindaba a través de su cuenta no reflejaba de manera cabal la calidad de movimiento 

que ella exhibía en su marca. La información provista por la cuenta era el consabido Un-dos-tres; 

Dos–dos–tres. Esta información verbal no era suficiente para que yo entendiera cómo lograr la 

calidad de la articulación que ella me pedía, una calidad de movimiento “para los cambios de 

dirección y sentido del movimiento que deben ser realizados en los tres tiempos”, que son muy 

internos, casi invisibles a nivel de la forma pero que su ojo entrenado podía advertir en la calidad 

de la forma observada. La consigna verbal de Barbora se traducía claramente a lo que se observaba 

a nivel de la forma: el cambio de dirección de las trayectorias de las 4 etapas que se realiza con 

precisión en el comienzo de cada cuenta un. Sin embargo, algo le faltaba a esa información, algo 

que a simple vista no se ve pero que configura la expresión fluida del cambio de esas trayectorias: 

una definición clara y precisa de “cómo y cuándo” empezar a preparar los cambios de dirección 

y sentido en cada una de las 4 etapas. Al plantearme el problema de este modo pude advertir que 

la cualidad expresiva deseada estaba determinada por un movimiento contrario —un grupo 

muscular que comienza a trabajar en sentido contrario del movimiento principal que está 

ocurriendo— que tiene lugar en la segunda parte del tiempo tres. Entonces para que esa cualidad 

fuera precisa, era necesario concientizar un nivel métrico subordinado al nivel del tiempo (la 

división). He tratado de esquematizar esa concientización en la figura 3. 
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Figura 3. (De izquierda a derecha) Cuenta verbal y posición métrica de la representación abstracta de la 

trayectoria del movimiento principal, el movimiento contrario y el patrón rítmico y direccional de la 

respiración (músculo diafragma) de cada etapa de ejercicio. 

 

Mientras que estoy yendo para arriba hay otro grupo muscular que comienza a contraerse 

en sentido opuesto (movimiento contrario). Además, tenía que hacerlo con una calidad de 

movimiento denominada rippling (Hsieh, 2007), que evoca, para la acción interna, el movimiento 

del látigo: una ondulación de la cuerda de cuero producida a partir del mango en la que el 

movimiento del mango y el movimiento del extremo de la cuerda son opuestos. Se trata, por tanto, 

de un movimiento contrario que, sin cortar la trayectoria del movimiento principal de cada etapa, 

funciona como si fuera un freno interno, algo que cerca del final de la trayectoria de cada etapa 

comienza a tirar en el sentido opuesto al del movimiento inicial. Este mecanismo físico es 

fundamental para crear oposiciones musculares dentro del cuerpo y unir y separar las etapas. El 

rippling genera diferentes estados de energía por deformación de las partes blandas del cuerpo. 

La producción física de esta ondulación muscular está diretamente  vinculada con la calidad del 

movimiento. Existen pequeñas variaciones de timing en la progresión del flujo muscular que 

determina la forma expresiva con la que producimos la forma de los movimientos. 
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Recién entonces advertí que cuando decía no entender “cómo distribuir la duración y los 

cambios de dirección y sentido dentro de los tres tiempos”, yo me refería al timing y a la posición 

métrica en que esa oposición muscular interna -ese movimiento contrario - debía tener lugar. 

Mientras Barbora contaba yo trataba de pasar de una etapa a otra conforme la cuenta de tres. Sin 

embargo había algo que no podía controlar con precisión: la regulación temporal no ya del 

movimiento en sí, sino de la preparación muscular del cambio de una etapa a la siguiente. Cuando 

ella me pedía “cambiar antes ... ahora estás atrasado ... ahora está adelantado ... tenés que 

suspender en el tres”, me demandaba un nivel de precisión que yo no podía llevar al control de 

mi cuerpo. Había algo especial en el timing, que se traducía en la calidad gestual, del cambio de 

una etapa a la otra. Frente a mis insistencias por localizar ese instante particular en que se 

comenzaba a preparar el cambio de dirección en cada etapa, Barbora incorporó a la cuenta un Y 

apenas pronunciado, a nivel de la división del tactus, a continuación del tres. (ver figura 3). 

 

Del saber del músico al del bailarín  

Ahora yo tenía la comprensión formal de lo que Barbora me pedía. Sin embargo, los 

conocimientos teóricos acerca del ritmo y la métrica musical, y mi experiencia de tocar la guitarra 

no eran suficientes para elaborar la respuesta corporal, tal como ella la mostraba y requería. Sabía 

que debía producir el movimiento contrario (interno), necesario para pasar de una etapa del 

ejercicio a la otra, pero no sabía cómo hacerlo. La impecable demostración de Barbora no me 

alcanzaba para dilucidar el problema. Algo se me escapaba. Algo de la calidad sentida de la 

percepción del movimiento que estaba implícito no en qué me pedía sino en cómo me lo pedía. 

Algo que estaba en la expresividad de su consigna. No podía imitar aspectos, mas profundos de 

sus movimientos mas allá de su forma. Y así yo hacia el ejercicio y ella me corregía; yo seguía 

sin poder entender eso que me corregía a pesar de sus esfuerzos y del modo en el que usaba su 

cuerpo y su voz. 

Mi experiencia en el movimiento para la producción del sonido es tal vez el aspeto más 

fuerte de mi trabajo como músico de danza. He estado dedicado durante más de 15 años a la 

composición y ejecución de música para clases de técnica de danza ejecutando guitarra y 

percusión. Mi trabajo me llevó a vincularme con las principales técnicas de danza codificadas (J. 

Limón, M. Graham, M. Cunningham, M. Fulkerson, S. Paxton, L. Horton, W. Forsythe, entre 

otras) y con otras experiencias dancisticas a través de compartir la labor con notables bailarines 

como, por ejemplo, Antonio Carallo bailarín de Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Además, ya 

como investigador, trabajé en colaboración con muchos de esos bailarines en la documentación 

de los procesos comunicacionales implicados en el vínculo sonido-movimiento, en el contexto de 

la danza. Y, fundamentalmente me he podido relacionar en la cotidianidad con profesores de 
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danza, intérpretes, coreógrafos, y maestros internos en el hacer diario con los estudiantes de 

danza. A través de esta experiencia yo he podido (i) sonar junto con un otro que baila y que toma 

la música que yo hago sonar como su referencia rítmico métrica; (ii) ajustar y regular el timing 

de mis acciones en un hacer único, participativo, de la díada bailarín-músico; (iii) leer de manera 

independiente las consignas de movimiento que le da un profesor a sus alumnos; (iv) ser, de ese 

modo, un observador privilegiado de los procesos que emanan de esta construcción particular. 

Si yo podía entender la interoridad del movimiento del otro al comportarme como músico 

¿por qué no lograba entender el movimiento de Barbora y regular el mío propio al actuar como 

bailarín? 

Hasta ese momento yo pensaba que la danza era que el cuerpo hacia formas y que la 

calidad del movimiento emergía desde muy cerca de la piel, que era un atributo viso espacial. Esa 

concepción un tanto rudimentaria del problema contribuía a dos ideas básicas que suelen estar en 

presentes en la relación entre músicos y bailarines y qué tal vez sean el germen de algunos 

problemas de comunicación entre ellos: la primera, que oír y ver para tocar no es lo mismo que 

oír y ver para danzar; la segunda, que ensamblar implica reconocer concordancias y negociaciones 

entre los ritmos de los movimientos del tocar y los ritmos de los movimientos del danzar, como a 

priori independientes.  

Pero, cavilando sobre esa idea, de pronto recordé lo que un profesor de danza con quien 

compartí mi labor durante 4 años en la Escuela Superior de Danza de Lisboa solía decirme: “tu 

ojo consigue ver en el movimiento casi las mismas cosas que veo yo (…) esto solo lo ve alguien 

con el ojo entrenado”. Entonces me dije a mí mismo: “Si miras a Barbora moverse y te colocas 

en el papel de músico de danza vas a poder musicar la expresividad del movimiento que Barbora 

te pide”. Me di cuenta de que podía pensar las características del movimiento a través de la 

música, de mi música pensándolas como una misma cosa. 

Así, cuando durante mi siguiente clase con Barbora, ella volvió a explicarme cómo 

mejorar mi ejecución del Plié, abandoné mi lugar de alumno de danza y me dediqué a ver y seguir 

los movimientos de Barbora como si tuviera que acompañarlos con mi música. Imaginé dos 

baquetas en mis manos e interpreté musicalmente los movimientos que ella estaba ejecutando. Y 

mientras lo hacia fui seleccionando en mi música interna aspectos de su ejecución vinculados al 

ritmo métrico, la distribución de los impulsos fuertes y débiles, las articulaciones y las dinámicas 

de su Plié. Ahora pude observar las cualidades de mi propio movimiento al hacer la música que 

acompaña los movimientos de Barbora e intenté explicármelas en los términos de los conceptos 

centrales que ella me enseñó a lo largo de sus clases. 
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Concretamente, Barbora propone entender lo que sentimos sobre nuestro movimiento 

desde una interioridad “que uno no ve y que uno no puede tocar”. Se trata de acceder al 

pensamiento motor relacionado con las regiones musculares, las articulaciones, los huesos y una 

sensación sentida (el pleonasmo es deliberado) de las condiciones posturales y de equilibrio de 

nuestro cuerpo en cada instante del movimiento. De acuerdo con esto, cada una de las etapas del 

ejercicio del Plié debe ser preparada  desde el centro del cuerpo como un todo. De acuerdo con el 

trabajo técnico que estábamos realizando, el centro es un sistema de músculos situados entre el 

suelo pélvico, los huesos de la cadera, la región lumbar de la columna y la parte inferior de las 

costillas, que circunda la zona de nuestro centro de gravedad. De acuerdo con esta idea el 

movimiento se inicia en el centro del cuerpo y la acción muscular se propaga en pulsaciones. Es 

como si el cuerpo se estirara simultáneamente para abajo, para arriba y hacia los lados viajando a 

partir de esta región y especialmente hacia la región corporal que mas se mueve - que en el Plié 

es la flexión y extensión de los miembros inferiores - y hacia la menos visible - la elongación del 

tronco en sentido contrario a la de los miembros inferiores.  

Así, por primera vez comencé a pensar los movimientos que hago al tocar sobre la base 

de esas ideas. La estrategia resultó útil. Podía pensar mis movimientos musicales de otro modo. 

Entonces los usé para hablar (sin palabras) y le dije mientras movía mi brazo en un gesto de 

dirección de orquesta (según la estructura métrica del ejercicio): “¿es esta la calidad, el ritmo y la 

articulación que me estás pidiendo?” mientas describía contando de modo expresivo, procurando 

en esa expresividad de mi voz ser lo mas fiel posible a lo que yo pensaba que ella me pedía. En 

ese momento ambos sentimos una poderosa corriente de empatía entre nosotros!! Ella encontró 

en mi gesto kinético y sonoro aquello que quería en el ejercicio. Me dijo: “Estoy muy feliz! Es 

eso!” 

Si yo podía ver claramente la relación entre la gestualidad del cuerpo de Barbora en el 

ejercicio y la gestualidad sonora de mi música, y de ahí ver la relación con la gestualidad corporal 

de mi performance musical tenía que poder llevarla a mi propio cuerpo danza y así cerrar el 

círculo.  

Entonces traté de transformar el gesto de dirección de mi brazo y mi mano hacia dentro 

de mi cuerpo para transponer la sensación sentida en él en el centro del cuerpo. Por primera vez 

sentí desde el centro de mi cuerpo la sucesión de las etapas del ejecicio y la precisión en la 

regulación temporal.  

Hoy en día cada vez que hago el ejercicio siento el gran salto cualitativo que derivó de 

este insight. A partir de ese momento sentí que la forma del ejercicio perdía importancia en favor 

de un proceso físico más interno: una conciencia corporal que se materializaba en un sentir-el-

hacer-interior en tiempo real. Esto me permitió modular la energía con mayor precisión cada vez 
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que practicaba el movimiento y sobre todo veía mientras me movía que podía observar mi sentir 

en el hacer. Al tiempo que Barbora decía “Ah!! ahí veo calidad!!”, mi cuerpo, como una masa 

elástica en expansión, hacia menos esfuerzo y parecía que se movía menos. Así pude ir 

sustituyendo los rasgos del afuera por las experiencias del adentro en una globalidad corpo-

temporo-musical. Mientras me movía desde el centro de mi cuerpo reconocía el ritmo y las 

posiciones métricas por las cuales iba transitando mi movimiento. Pude cerrar el círculo 

reconceptualizando en términos temporo-espaciales (métricos) mi movimiento sentido. 

 

Conclusiones 

La experiencia que viví ha tenido poderosas implicancias en mi trabajo tanto en la danza 

como en la música. El punto clave de ella es el insight del traslado del movimiento de tocar (al 

que estoy habituado) al de danzar (al que estoy menos habituado). Este modo de atención 

kinestética (Ehrenberg, 2015) me permitió vincular lo que Barbora me expresaba como calidad 

del movimiento con conceptos teóricos que a mi me permitieran explicarme esa calidad.  

Ese insight no fue un hecho mágico, fue la consecuencia del acomodamiento de 

numerosos conocimientos teóricos y empíricos que fui construyendo a lo largo de mi experiencia. 

Por ejemplo, en mi trabajo como investigador he formado parte de equipos interdisciplinarios de 

biomecánica. El conocimiento recogido en ellos acompañó siempre mi práctica de danza. Así el 

aprendizaje de las secuencias y el problema de la calidad del movimiento, se vio beneficiado con 

el estudio teórico de los grupos musculares específicos involucrados en los diferentes tipos de 

movimientos, la estructuras óseas comprometidas y los tipos de articulaciones, así como el 

mecanismo de la respiración, y el funcionamiento de todas esas estructuras desde la perspetiva 

biomecánica. Así, pude advertir que cuanto más comprendía teóricamente los mecanismos 

corporales involucrados, mejor podía hacer los ejercicios que Barbora me pedía, y sus 

devoluciones así lo confirmaban. Además me sentía mucho mas seguro y con mayor conciencia 

de lo que hacía. 

El tránsito por esta experiencia en particular me permite ahora afirmar que: 

La experiencia fenomenológica de la calidad de movimientos que son similares en el 

campo de la danza y en el de la ejecución musical es también muy similar aunque difiere 

claramente en las magnitudes de fuerza empleados. La ejercitación del Plié me abrió la conciencia 

de la corporalidad involucrada en la ejecución musical en función del resultado sonoro que se 

busca. Por ejemplo, en la producción de un legato, el oído guía el modelado de mis movimientos 

orientados a una determinada meta sonora: me muevo para lograr ese resultado sonoro específico. 

En la danza, la meta en sí es el movimiento. Gestiono y controlo el movimiento en función del 

movimiento deseado en sí. Así, por ejemplo, la experiencia fenomenológica del sonido que dura 
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en un legato puede ser traducida a la de la fibra muscular que dura. Aunque la masa, la velocidad 

y las trayectorias implicadas en la realización de esos movimientos en el tiempo deseado son 

notablemente diferentes, existe un aspeto de la experiencia que es similar. De esto se desprende 

que es posible pensar dos dimensiones diferentes del movimiento. Una que atañe a lo que se puede 

observar y medir exteriormente, la otra que atañe a la experiencia de accionar una fibra del 

músculo que sea del cuerpo como un todo. A lo largo de las clases que mencioné, también realicé 

el ejercicio en una máquina del sistema Gyrotonic diseñada para ofrecer una resistencia mayor al 

propio peso y por lo tanto contribuir a una mayor conciencia de lo que estamos haciendo o nos 

falta hacer. En el trabajo con la máquina las diferencias en los pesos me obligaban a ajustar una 

cantidad de magnitudes de orden cinemático para conseguir el ajuste a la estructura métrica del 

ejercicio. En esos momentos pensaba en cómo serían los movimientos necesarios para tocar una 

música con esa calidad y trataba de copiar las sensaciones. Aunque el esfuerzo cinemático era 

absolutamente diferente yo pude comprender que ambas calidades se podían vincular como si 

fueran el resultado de magnitudes proporcionales. En términos de energía la ecuación movimiento 

+ sonido de la música podría ser equivalente a la energía del movimiento en la danza (Friberg y 

Sundberg, 1999). 

La gestualidad como movimiento orientado a la comunicación de estados internos. La 

comunicación que pude establecer con Barbora fue mucho más exitosa cuando entendí la ventaja 

de pasar del lenguaje verbal al gesto, especialmente cuando comencé a utilizar gestos típicos de 

la dirección en los que emulaba la forma y la calidad del movimiento corporal sumado a una 

verbalización expresivamente sincronizada (Laguna et al., en preparación). Por expresivamente 

sincronizada me refiero a la correspondencia temporal de aspectos  prosodicos y expresivos 

(acentuaciones, alargamiento, énfasis articulatorios, etc.) de los enunciados verbales con rasgos 

del movimiento buscado. 

Advertí que el dominio que yo tenía, por mi experiencia musical, para modular la 

expresividad de ciertos movimientos como recurso para modular la expresividad del resultado 

sonoro, era susceptible de ser trasladado a formas gestuales intermedias (como la del gesto del 

diretor), o más indiretamente  comprometidas en la producción sonora. 

La expresividad de la consigna verbal y la información que ella es capaz de conllevar. 

Interpretar la consigna que el profesor de danza o el coreógrafo brinda implica ir mucho más allá 

del mero contenido semántico. Existe un cúmulo de información que se halla entre líneas y que, 

como en la música, se expresa a través de variables sonoras de dinámica, timing y articulación. 

Un ejemplo paradigmático es el de la cuenta. El bailarín emplea el conteo vocal para aclarar la 

distribución en unidades regulares de tiempo de sus acciones corporales. Sin embargo, de acuerdo 

con mi experiencia, el bailarín verbaliza a través de su cuenta solamente algunos elementos de 

los movimientos que va marcando. Muchos otros elementos que configuran el movimiento como 
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un todo quedan afuera de esa suerte de descripción verbal que va enunciando en la consigna. Por 

otro lado ese enunciado verbal, aunque considera la regularidad de la cuenta, no tiene en cuenta 

otros niveles de la estructura métrica (división, metro, hipermetro, etc.) que brindan detalles 

importantes en una descripción del movimiento como un todo y por ello resultan fundamentales 

para reconstruirlo y configurarlo mentalmente. De este modo las relaciones métricas, que en la 

música suelen aparecer de manera clara en organizaciones de impulsos fuertes y débiles, aparecen 

en la marca ciertamente desdibujadas. Se pierde de ese modo la profundidad del movimiento. 

Muchos de los movimientos que los músicos hacemos espontáneamente, y que suelen acompañar 

la performance (propia y ajena), tales como golpear el pie (Laguna y Correia, presentado),  

caminar (Laguna, en prensa) o el gesto basico de la batuta contienen esa información métrica que 

configura esa profundidad del movimiento, que no está en la mera cuenta.  

La experiencia que compartimos aquí muestra un camino para llevar al ámbito de la 

enseñanza de la danza las experiencias corporales que proceden de campos experienciales más 

frecuentados por los alumnos y por lo tanto más sensibilizados. Yo he apelado a mi experiencia 

como músico concientizando el vínculo transmodal entre sonido y movimiento. Pero todas las 

personas poseen en su haber experiencias transmodales primarias (experimentadas desde la 

temprana infancia, como la experiencia del entonamiento afectivo, de acuerdo con el concepto de 

Stern (1985)) que sirven de base para esta realización conciente. Así, encontrarlas y utilizarlas 

pueden contribuir efectivamente a la comunicacion de los aspectos  menos verbalizables del 

aprendizaje de la técnica de danza. 
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The creativity revealed: spontaneous theater scenes with university students 

 

VIANA, Rebeca Sales13, VIANA, Levi Sales14, MORGADO, Elsa Gabriel15, & LEONIDO, Levi16  

 

Resumo 

Este artigo descreve duas cenas de Teatro Espontâneo realizadas com estudantes da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, Ceará, Brasil. A ação fez parte de uma pesquisa que objetivou investigar 

e desenvolver a criatividade de estudantes universitários. O método utilizado foi o relato de 

experiência, com abordagem qualitativa. Participaram da ação 30 indivíduos, divididos em dois 

grupos. O principal resultado foi que nas cenas foram sintetizados metaforicamente todos os 

temas que surgiram no momento como acreditar em si mesmo, vencer o medo, superar obstáculos, 

poder escolher e encontrar soluções. Ao final, concluiu-se que: a atividade proporcionou interação 

entre alunos de diversos cursos; foram representadas cenas criativas, atingindo o objetivo do 

exercício; o Teatro Espontâneo apresentou-se como espaço significativo para o desenvolvimento 

da sensibilidade e criatividade dos acadêmicos.   

Abstract 

This article describes two scenes of Spontaneous Theatre carried out with students from the 

University Vale do Acaraú, Ceará State, Brazil. The action was part of a research that aimed to 

investigate and develop the creativity of the college students. The method used was the experience 

report, with a qualitative approach. Thirty individuals was involved in the action and was divided 

into two groups. The main result was that in those scenes all the themes were metaphorically 

summarized such as believe in yourself, conquer fear, overcome obstacles, to choose and find 

solutions. In the end, it was concluded that: the activity provided interaction between students 

from various courses; Creative scenes were represented, reaching the goal of the exercise; the 

Spontaneous Theatre performed as significant space for the development of sensitivity and 

creativity of academics. 
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INTRODUÇÃO 

A capacidade criadora é uma das mais fascinantes características do ser humano. 

Na atualidade, o acelerado desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias amplia a 

necessidade um fluxo contínuo de ideias originais e a soluções para novos problemas. 

Nesse contexto “ser criativo” é algo desejável, reconhecidamente essencial à sociedade, 

inclusive à saúde das pessoas. Paradoxalmente, percebe-se que a criatividade ainda é 

timidamente explorada e muitas vezes reprimida, quer seja no ambiente da educação ou 

mundo do trabalho. 

Contudo, o que é criatividade? Mas como desenvolver a criatividade? É possível 

fazer isso no âmbito da universidade?  

Algumas respostas a essas questões surgiram durante a pesquisa de doutoramento 

“O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação,” da 

universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que objetivou desenvolver o 

potencial criativo de estudantes de uma universidade pública brasileira. Esta pesquisa 

utilizou Oficinas nas quais propôs a experimentação de expressões artísticas pelos 

participantes. 

Este artigo descreve duas cenas de Teatro Espontâneo representadas por 

estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral, Ceará, Brasil.  

O seu objetivo é apresentar uma criação original como fruto de um construto coletivo a 

partir do estímulo da espontaneidade e criatividade. Nesse percurso, adentra-se pela porta 

aberta em um jardim de variados contornos e cores, onde cada cena acrescenta detalhes 

que revelam um pouco do universo criativo dos estudantes. 

 

1. A CRIATIVIDADE: UMA PORTA ABERTA PARA O JARDIM 

 

Em seu processo de evolução, o conceito de criatividade, como afirma Davi et al 

(2011), afastou-se progressivamente da ênfase dada à estética e a descoberta, para 

envolver também os conceitos de ética, relevância, eficácia, competitividade e inovação. 

Ainda no campo das definições e indefinições da criatividade, Bahia (2007) cita 

alguns conceitos importantes: 
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A criatividade é uma capacidade humana que permite a perceção de um 

problema e a geração de novas ideias (Torrance, 1975) ou a capacidade 

para raciocinar de forma independente, original e/ou eficaz (Sternberg, 

1988) com um problema ou de criar algo novo (Guilford, 1950). Na 

acepção de Vygotsky (1978) é uma qualidade inerente à essência 

humana na medida em que cada pessoa se torna um inventor flexível do 

seu futuro pessoal e contribui potencialmente para o futuro da sua 

cultura através do desenvolvimento da criatividade (Bahia, 2007, p. 52). 

Assim, em síntese, algumas premissas podem ser apontadas: a criatividade 

compreende múltiplas e complexas dimensões; é inerente ao ser humano; está ligada a 

um fazer, formar, elaborar, constituir algo novo; envolve habilidades que atuam na 

resolução de problemas e respostas adequadas; está condicionada ao contexto histórico e 

cultural das pessoas; e pode ser desenvolvida. 

A criatividade é como um castelo com inúmeras portas, que dão para recantos 

inusitados. Na pesquisa com estudantes universitários uma dessas portas foi aberta pelo 

Teatro Espontâneo. 

O Teatro tem sido utilizado como instrumento de variadas possibilidades de 

aplicação na educação, por seu potencial de estímulo à participação, a autonomia, a 

imaginação, a transformação e a contextualização de saberes. 

Além disso, o Teatro e outras formas de arte e animação podem ser estratégias 

para desenvolver competências e criatividade. 

Por serem instrumentos que proporcionam aos que se predispõem a 

utilizá-los, vivências que os ajudam a caminhar para uma sociedade 

mais ativa, tolerante, criativa e participativa, tanto a animação educativa 

quanto o teatro ajudam a formar e tornar mais independentes e seguros 

os que com eles se implicam (...). O facto de estes instrumentos 

combinarem os ingredientes necessários ao desenvolvimento da 

imaginação, leva os que as praticam a sentir-se motivados para 

aperfeiçoarem o espírito de inovação, audácia e risco, a desenvolverem 

a criatividade (Cunha, 2004, pp.31-32). 

Entre diversas formas de dramatização, o Teatro Espontâneo, criado pelo 

psiquiatra Jacob Levy Moreno, na segunda década do século XX destaca-se por ser 

centrado na criatividade e a espontaneidade. 

Segundo Moreno o homem é dotado de espontaneidade, criatividade e 

sensibilidade desde sua origem, sendo estes recursos inatos. No entanto, essas condições 

que favorecem a vida e a criação, podem ser perturbadas por ambientes ou sistemas 

sociais constrangedores. Há possibilidade de recuperação dos fatores vitais, através da 
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renovação das relações afetivas e da ação transformadora sobre o meio (Gonçalves, 

1988). 

 O Teatro da Espontaneidade altera por completo os eventos teatrais ao concretizar 

quatro mudanças: A eliminação do dramaturgo e do texto teatral escrito; a participação 

da audiência onde cada um é um ator; a improvisação da peça, da ação, do motivo, das 

palavras, do encontro e da resolução de conflitos; o desaparecimento do palco antigo para 

em seu lugar surgir o palco-espaço, o espaço aberto, o espaço da vida (Moreno, 1984). 

Outras características do Teatro Espontâneo são: a construção coletiva, onde todos 

os participantes têm a possibilidade de entrar em cena e mudar o rumo da história; o 

caráter protagônico da cena, que contem dúvidas e ansiedades sentidas por várias pessoas 

do grupo; a troca de experiências e conhecimentos, através da explicitação de crenças e 

valores que podem ser debatidos nos momentos seguintes ao teatro (Fava, 2009). 

Em síntese, portanto, o Teatro Espontâneo explora a criatividade através de uma 

ação dramática espontânea, onde o participante é autor e protagonista, cria e representa a 

cena no momento, interagindo com o grupo. 

 

2. METODOLOGIA  

Para atender o objetivo aqui proposto, optou-se pelo Relato de Experiência. 

Ressalta-se que a ação “Teatro Espontâneo”, é um recorte de uma pesquisa-ação em 

Ciências da Educação e foi desenvolvido como parte integrante das “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do Potencial Criativo”.  

A abordagem utilizada foi qualitativa, termo que designa um conjunto amplo de 

formas de gerar conhecimento que privilegia a dimensão subjetiva, singular, sócio-

histórica da experiência humana (Monteiro, Merengué & Brito, 2006).  

O Teatro Espontâneo baseou-se nos pressupostos teóricos de J. L. Moreno e suas 

sessões seguiram três etapas: Aquecimento, Dramatização e Compartilhar. 

O Aquecimento prepara o indivíduo para ação dramática e leva a construção do 

papel a ser desempenhado; a Dramatização é a ação propriamente dita, onde os 

participantes atuam e desenvolvem o papel; O Compartilhar ou Comentário é a etapa 

final, onde fora do contexto dramático, os participantes comentam no contexto grupal o 

que observaram e sentiram. (Monteiro, 1994). 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Teatrais 

 

 76 

A atividade teatral aconteceu nos meses de julho e outubro de 2015. Os sujeitos 

envolvidos foram 30 estudantes da UVA, a saber, 12 participantes na Oficina 1; e 18 

participantes na Oficina 2.   

A UVA localiza-se na cidade de Sobral, ao noroeste do estado do Ceará, uma 

região semiárida no nordeste do Brasil. Trata-se de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) pública que possui 10.124 estudantes, distribuídos em 4 campi, 6 Centros e 25 

cursos de graduação. 

O critério de inclusão dos estudantes na amostra foi aceitar participar mediante a 

resposta positiva a convite aberto, divulgado na universidade e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que informou os princípios éticos 

observados na intervenção. 

As duas sessões de Teatro Espontâneo tiveram 2 horas e meia de duração e 

obedeceram as mesmas instruções. A atividade foi realizada em espaço adequado, que 

permitiu a sessão ocorrer sem interrupções, garantindo o clima necessário à liberdade de 

expressão dos participantes. Para trabalhar os jogos dramáticos utilizou-se música, 

colchonetes e tecidos de cores e texturas diversas. 

As duas cenas descritas neste artigo foram escolhidas por sua representatividade 

em relação ao contexto grupal, bem como pela originalidade e riqueza de expressão.   

 

3. RESULTADOS: A CRIATIVIDADE REVELADA 

A adesão à atividade foi espontânea e por isso incluiu estudantes de diferentes 

cursos e áreas do conhecimento. Os trinta indivíduos que participaram das sessões de 

Teatro tinham idades entre 18 e 27 anos, cursavam do segundo ao décimo período da 

graduação e eram oriundos dos seguintes cursos: Biologia, Direito, Educação Física, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Geografia, Química, Letras, Pedagogia, Zootecnia. Na 

etapa de Aquecimento foram realizados jogos de pesquisa de espaço e ritmo, jogos de 

grupalização e jogos de imaginação. Os dois grupos de estudantes mantiveram a 

motivação durante os exercícios, o que foi essencial para o clima e interação obtidos 

durante a Dramatização. Como resultado dos jogos de Aquecimento, os estudantes 

criaram personagens, interagiram entre si livremente e dramatizaram 11 cenas, sendo, seis 

na primeira Oficina e cinco na segunda Oficina.  
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As cenas mais relevantes foram descritas nos Quadros 1 e 2. Elas foram criadas e 

encenadas no momento da sessão de Teatro Espontâneo por um estudante de biologia e 

uma estudante de enfermagem (cena 1) e por um estudante de Engenharia Civil e uma 

Estudante de Direito (cena 2).  

QUADRO 1: Cena 1 de Teatro Espontâneo com estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú, associada à pesquisa 

“O ser criativo no ensino superior”, Sobral, Ceará Brasil, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2: Cena 2 de Teatro Espontâneo com estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú, associada à 

pesquisa “O ser criativo no ensino superior”, Sobral, Ceará Brasil, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 1- A descoberta 

Entra em cena um ser misterioso envolto em uma capa preta; fica em um canto do palco, ajoelhado, 

completamente coberto pela capa. Chega uma velha sábia Indiana e pergunta: 

Velha- Filho, quem é você? 

Ser- (levantando-se, descobrindo a cabeça) Essa é exatamente a pergunta! Quem sou eu? 

Velha - Eu acho que você é muito escuro, muito sombrio, não dá pra saber como você é. Como posso 

imaginar?  Você pode me dar uma pista? 

Ser - Na verdade eu não sou escuro, você que me faz assim (Tira a capa das costas). Eu estou em 

qualquer lugar, eu venho de qualquer lugar, mas posso está em qualquer lugar que você esteja. Às vezes 

estou escondido; às vezes você me esconde. Na maioria das vezes eu estou liberto, basta você querer. 

(Coloca a capa nos ombros, como uma vestimenta. Depois volta a cobrir a cabeça) 

Velha - Eu acho que sei de onde você veio... 

Ser- Você acabou de me usar, para achar quem eu sou (despindo a capa e jogando-a no chão). Eu sou a 

criatividade! 

CENA 2- Luz para sonhar  

O homem cego entra tateando (Ele tem uma venda nos olhos). Senta-se no chão no centro do palco. 

Chega a Caçadora de Sonhos.  

Cego – Quem é você? 

Caçadora - Eu sou uma caçadora de sonhos. 

Cego- Meu sonho é enxergar novamente. 

Caçadora - Posso cantar uma musica para você ouvir e imaginar. 

Cego - Eu tenho medo... 

Caçadora - Como você imagina ser uma flor? 

Cego – Flores estão em arvores e são bem pequenas 

Caçadora- Fale mais um pouco dos seus medos. 

Cego- Tenho medo da solidão, do que eu não vejo, das pessoas... 

Caçadora - Eu caço sonhos e procuro realizá-los. Você disse que tem medo da solidão e de todas as 

pessoas. Toque em meu rosto, você precisa arriscar e experimentar a liberdade. (Os dois estão 

ajoelhados de frente um para o outro no centro do palco). A caçadora de sonhos tira a venda dos olhos 

do cego ele passa a enxergar (Os dois terminam a cena em pé de frente para plateia). 
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A primeira cena envolveu dois personagens: um ser misterioso e uma velha 

indiana. O enredo mostrou a velha tentando descobrir a identidade do “ser misterioso”, 

que ao final se revela de forma surpreendente: “Eu sou a criatividade”. 

A segunda Cena também foi representada por dois personagens: um homem cego 

e uma “caçadora de sonhos”. Esse enredo mostrou a tristeza do homem por não enxergar 

e como a caçadora o ajudou a recuperar a visão. 

O Teatro da Espontaneidade, segundo Moreno (1984) “tem a tarefa de servir ao 

momento (...) Seu repertório poderá conter produções poéticas bem como problemas 

sociais (...) Livre dos clichês de forma e conteúdo, pode organizar seu repertório de 

acordo com a audiência.” 

As cenas apresentadas mobilizaram e foram representativas dos respetivos grupos, 

trouxeram a luz ao que devia emergir no momento e constaram de uma síntese das 

temáticas abordadas em todas as outras cenas: acreditar em si mesmo, vencer o medo, 

superar obstáculos, poder escolher, encontrar soluções. 

As representações surpreenderam pela beleza cênica, simbologia, diálogo e sintonia 

com o imaginário do grupo. 

Observou-se nas duas cenas a presença de uma metáfora: ao retirar-se aquilo que 

impede a visão (a capa, a venda) descortinam-se novos horizontes. O que está oculto se 

mostra, o que não é compreensível se entende, o que não se imagina ganha forma.  

Na terceira etapa, o Compartilhar, os estudantes comentaram livremente o que 

sentiram e como perceberam a atividade. A seguir mostram-se algumas falas:  

“Vi a importância da expressão corporal e o poder da imaginação.” 

“Gostei da atividade, dos jogos, de fazer coisas diferentes, pois sou um pouco tímido.” 

“Gostei dos movimentos, pois não me permito fazer coisas diferentes (...) Eu quero parar de 

sofrer com a opinião dos outros, não quero mais me barrar por medo.” 

“Achei que não ia conseguir sair do lugar, mas depois fui me concentrando e vi Deus, ele 

sorria para mim, eu pensei ‘Se for para ser vai ser’ (...) Teatro é um dom, é tudo muito 

detalhista e lindo. A maneira de me expressar foi maravilhosa.” 

 “Fiz um cego que me retrata, ele não vê e eu não vejo as coisas óbvias. Sempre me dou para 

a pessoa, mas nunca é recíproco, quebro a cara.” 
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 “Desde o primeiro momento me senti a vontade. Na imaginação da floresta eu vi um 

caçador, o sábio me disse que deve-se caçar sonhos. É muito difícil você chegar no outro e 

saber ajudar. Ninguém sabe até onde ir, é complicado, não sei até onde posso ir por medo 

de machucar outra pessoa. Saber olhar pro outro, isso é o que falta nas pessoas.” 

Nas falas dos estudantes percebe-se a essência plural do exercício teatral, com seu 

potencial para despertar sentidos e resignificar experiências.  

O Teatro Espontâneo é o lugar da imaginação, da ousadia, da criação, da flexibilidade 

e da espontaneidade. Ele pressupõe mudanças nas relações, pois caminha no sentido da 

coparticipação, corresponsabilidade, menor idealização, maior autonomia e liberdade (Fava, 

2009).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do percurso, pode-se afirmar que: a atividade proporcionou uma fecunda 

interação entre alunos de diversos cursos; foram representadas cenas muito criativas, 

atingindo o objetivo do exercício; o Teatro Espontâneo apresentou-se como espaço 

significativo para o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade dos acadêmicos, 

podendo ser utilizado em outras ocasiões.  

A criatividade se revelou na simplicidade e beleza das duas cenas apresentadas. 

Concluiu-se que ações dessa natureza podem se constituir uma experiência única, 

estimulante e enriquecedora para estudantes universitários, que raramente tem oportunidade de 

expressar-se plenamente com liberdade. 
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Resumo 

O teatro e o interesse capitalista, enquadrados sobre a perspetiva de obtenção de lucro e 

remuneração de uma atividade profissional, possuem uma história comum. Neste artigo 

pretendemos dar conta da sua relação, considerando as dinâmicas históricas vividas em Portugal.  

 

Abstract 

The theater and the capitalist interest, framed on the prospect of obtaining profit and remuneration 

of a professional activity, have a common history. In this article we intend to account for their 

relationship, considering the historical dynamics lived in Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

O que é que entendemos por sociedade do espetáculo? Estas duas dimensões 

analíticas, a “sociedade” e o “espetáculo”, descreveram trajetórias autónomas e 

divergentes ou, por outro lado, sempre se acharam diretamente conectadas entre si? Além 

disso, qual é o significado de “espetáculo”, como é que pode ou deve ser aferido, que 

sentido dá à vida social e como se pode alinhar enquanto objeto de pesquisa sociológica? 

Por ora, vamos responder a esta questão de forma abreviada, buscando remeter o grosso 

da explicação para o curso do presente texto: o “faz-de-conta” patente nos espetáculos 

dramáticos existiu ao longo da história com todos os seus atributos e variantes, atores  

sociais e forças de marcação e demarcação, porém, chegará o momento em que o seu 

espargimento atingirá tamanha grandeza que o fator da profissionalização se irá sobrepor 

ao princípio do amadorismo e com isto forjar um espaço de creditação assertória da sua 

ação, realizada por via do aproveitamento vantajoso do espetáculo , da vantagem 

económica de tipo capitalista exercida sobre o produto cultural que visa, num contexto de 

formação de um corpo de profissionais das artes do espetáculo  remunerados, obter lucro 

– não podemos ocultar que Shakespeare, um dos maiores (senão o maior) de todos os 

escritores dramáticos, era acionista do Globe Theater, superfície onde apresentava as suas 

obras. Sabendo disso, analisar o surgimento de uma sociedade de espetáculo em Portugal 

não se pode dissociar do peso e preponderância da burguesia em lugares de relevo que, 

no início, designaram a licitude dos padrões estéticos e de gosto, particularidade que 

acompanhou a sua promoção no domínio social, preparada uns séculos antes e explodindo 

com pujança na viragem do século XVIII para o XIX.  

 

A infiltração das estruturas capitalistas no teatro 

 

Face ao panorama de crescimento da atividade  teatral e fomento de sítios públicos 

de fruição da arte, articulado com os interesses capitalistas sedimentados no espaço 

nacional durante o século XVIII18, foi criada em 1771 a famosa «Sociedade para a 

 
18 Não cabe neste texto o aprofundamento do assunto, mas podemos considerar que a escalada da burguesia 

se faz a par da penetração do ideário liberal no campo político-económico, e que existe, já desde a altura 

da reconstrução de Lisboa afetada pelo terramoto de 1755, uma relação de proximidade entre ela e a coroa, 

com progressiva influência da primeira classe, cujo efeito concreto foi a expansão do capitalismo. O 

estreitar de relações resulta de um lento processo que se estende ao longo de um século, assinalando as 

transformações sociais que gradualmente transferiram para a burguesia a prevalência e desígnio da coroa 

sobre as atividade s comerciais, explicada pela penetração das ideias mercantilistas em território nacional, 
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subsistência dos teatros públicos de corte», comandada por Henrique de Carvalho e Melo, 

filho do Marquês de Pombal, que, a 17 de Julho do mesmo ano, vê os seus estatutos 

aprovados por alvará régio de D. José I. Embora tivesse durado cerca de cinco anos, não 

se pode omitir que na origem desta sociedade esteve o convite endereçado aos mais ricos 

«homens de negócio»19 de Lisboa, nacionais e estrangeiros, rogando a sua edificante 

participação na valorização moral e educativa do povo português, sem lhes fechar a porta 

aos oportunos lucros, assim como a projeção  de espetáculos realizados em espaços 

próprios da nobreza, impulsionadores de tipologias de sociabilidade e prestígio cujo 

centro é ocupado pelo teatro. Na altura, não apenas em Portugal, mas por todo o espaço 

europeu e por principal influxo da burguesia, se defendia que os teatros de corte deveriam 

ensinar «as máximas da política, da moral, do amor, da pátria, do valor, do belo e da 

fidelidade com que deve servir os seus soberanos» (Machado, 1991), assumindo esse 

desígnio de educação do povo e delineando as mesmas intenções de um teatro ao serviço 

do poder político.  

Mas o que deve ser salientado é que este diploma instituía a associação obrigatória 

dos teatros existentes na época, ou outros que viessem posteriormente a ser criados, à dita 

sociedade. Lendo o documento, ficamos a saber que esta reclama ao monarca o privilégio 

dos espetáculos teatrais, solicitando a proibição a particulares das redondezas de Lisboa 

de «dar bailes, serenatas, oratórios, fogos-de-artifício, e outros de semelhante natureza 

em que espectadores entrem por dinheiro, debaixo de pena de prisão (…) pois esta 

liberdade ficará reservada à mesma sociedade» (Brandão &  Araújo, 1771, p. 7), 

 
pela iniciativa oficial de promoção da atividade comercial de cariz privado «que pretendia fomentar novas 

fontes de receita para o país» (Oliveira Marques, 1984, p. 284). Não é estranha a obra legislativa e 

reformista, doutrinada por Joaquim António de Aguiar e Mouzinho da Silveira, a favor da sedimentação do 

poder da burguesia ascendente: sustenta-se a liberdade de comércio e de imprensa, o «direito ao trabalho» 

e a «abolição dos morgados de pequeno rendimento, a extinção do imposto de sisa, a reforma administrativa 

e a definição de um modelo centralista, extinção dos dízimos eclesiásticos e abolição dos forais, bens da 

coroa e Lei Mental» (Mónica, 2006, p. 747). Este corpo legislativo é congruente e articulado com os 

propósitos de reformulação da sociedade portuguesa, «um projecto global de sociedade delineado nos seus 

aspectos económicos, sociais e políticos» (Manique, 1989, p. 47), que passou pela alteração radical do 

edifício económico-social, centrado na perspectiva do direito natural que, cingido ao direito e à lei, 

promoveu a liberdade individual matizada na iniciativa, no direito à propriedade privada e na liberdade de 

organização económica. 
19 A Sociedade, que nos seus estatutos visa claramente a obtenção de lucros, foi fundada com um capital de 

100 mil cruzados, repartidos em ações com o valor de quatrocentos mil reis cada. Era dirigida por quatro 

associados eleitos anualmente, após terem passados quinze dias da quarta-feira de Cinzas, e reservava duas 

salas de teatro: uma para apresentar Dramas escritos em português e outra para mostrar Óperas e Comédias 

Italianas. Alude-se a “dignificação” da profissão de actor e à educação do público, solicitando ao rei que 

nomeie um inspector para cada sala de teatro para “fazer cessar as conversações, ruídos e desordem que 

possa prejudicar as representações”. Mas estas preocupações pedagógicas dissolviam-se face ao interesse 

oculto do filho do Marquês de Pombal: revalidar a proximidade da atriz Ana Zamperini. 
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instaurando um conjunto de privilégios para os atores , o curso de obras cómicas italianas 

e dramas portugueses, e a posição destacada de Henrique José na gestão do teatro lusitano. 

Ou seja, observando a procura, o teatro clama uma parte dos lucros na medida em que 

circunscreve as distintas ocupações, temáticas e espaços. 

Ora, é nesta sequência de factos que surge com grande intensidade o assunto da 

«crise do teatro nacional» e que cinquenta anos depois termina na reforma de Almeida 

Garret: numa tentativa de «formar correctamente o gosto», reformular e estruturar um 

teatro nacional, incumbido por Passos Manuel, na posse de uma portaria régia de 28 de 

Setembro de 1836 outorgada pelo rei D. Fernando II, cria de uma assentada a Inspeção 

Geral dos Teatros e Espetáculos Nacionais, o Conservatório Geral de Arte Dramática e 

um concurso de dramaturgos. Garret sustenta que «o teatro é um grande meio de 

civilização, mas não prospera onde não a há», o que pressupõe que não estaria muito 

deleitado com a conjuntura do seu tempo, englobando na desaprovação pública a 

qualidade dos equipamentos, formação de atores e dramaturgos. Ampara-o Duarte Ivo 

Cruz (1983; 1991), assegurando que «até à reforma de Garret, o teatro-espetáculo  

agonizava nos pardieiros entregue ou a curiosos ou a profissionais semi-analfabetos», 

Luiz Francisco Rebello assevera toda a mal formação artística - «O Teatro do Salitre mais 

se assemelhava a uma baiuca e o Teatro da Rua dos Condes era uma espelunca imunda e 

carunchosa» (Rebello, 2000, p. 92) - e o Diário do Governo nº 138, de 1838 (apud Coelho, 

1992), já a colocar em prática as orientações políticas do empossado regente, em linha 

com as preocupações educativas do século passado, avisa que o «Conservatório tem por 

objeto principal regenerar o nosso teatro, conservando e aperfeiçoando as Belas Artes 

(…) [pois] nenhum país civilizado, ou que o deseja ser, despreza o poderoso, fácil, e quase 

invencível meio que as cenas dramáticas fornecem para adoçar os hábitos populares, 

aperfeiçoar a linguagem e fazer progredir a civilização». Sobrava a impressão que havia 

ainda muito para fazer, porque, dizia-se, os atores  «passavam o dia trabalhando com o 

martelo ou sentados na tripeça e as mais vezes se apresentavam em cena embriagados 

(…) declamavam, sem convicção nem dignidade, enfáticas tiradas ou entregavam-se aos 

mais inqualificáveis jogos de cena» (Rebello, 2000, p. 92), os cómicos eram «gente ruim 

e infame e o seu público ocioso e mal considerado» (Pina Manique apud Machado, 1991) 

e Eça de Queiroz (Queiroz, 2001) no capítulo «O Teatro em 1871», inserto em «Uma 

Campanha Alegre», confirma a postura, censurando asperamente o ambiente social e 

cultural da capital no mesmo período, e, mais especificamente, o panorama teatral, 
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diminuindo o reportório e tipologia de audiências nos distintos espaços lisboetas, 

confrontando as autoridades governamentais com a disparidade na atribuição de verbas 

para o funcionamento de algumas salas de espetáculo , colocando-se em defesa de um 

teatro nacional e favorável à fundação de uma escola de atores . Mau grado as 

condenações, o número de salas de teatro aumentou: «em 1871 funcionavam em Lisboa 

(…) oito teatros, três deles construídos ainda no século XVIII (os Teatros da rua dos 

Condes, do Salitre e de S. Carlos) e cinco inaugurados entre 1846 e 1870 (D. Maria II, 

Ginásio, Príncipe Real, Trindade e Taborda) (…) [e] no decurso dessas três últimas 

décadas do século XIX construíram-se, fora de Lisboa, mais de 75 casas de espetáculos 

(…) cerca de quatro vezes mais do que nos trinta anos anteriores» (Rebello, 1978, p. 26), 

que Sousa Bastos (1908, p. 35) distingue e segmenta segundo a tipologia de públicos e 

de espetáculos: «Real Teatro de São Carlos para ópera lírica, Teatro Dona Maria II, o 

nosso teatro normal, Teatro Dona Amélia, com escolhida companhia portuguesa de 

comédia e onde se apresentam as notabilidades estrangeiras, Teatro do Ginásio, o nosso 

teatro de comédia ligeira, Teatro da Trindade, para ópera cómica, mágica e revista, Teatro 

do Príncipe Real, para o drama de paixões violentas, Teatro da Avenida para o mesmo 

género da Trindade, Teatro da Rua dos Condes, explora também o género alegre e peças 

de espetáculo , Coliseu dos Recreios, para companhias equestres, ginásticas, acrobáticas, 

líricas e de zarzuela», assim como nos proporciona informações sobre os espaços onde se 

fazia teatro amador, como o Aljube, Taborda, Floresta, Inglesinhos, Club Simões 

Carneiro, Anjos ou Therpsicore, que “forneceram artistas para as principais casas de 

espetáculos” (Bastos, 1908, p. 48). Em suma, além da conhecida altercação em torno de 

uma ideia política sobre as formas de governo do país, que dividiu diferentes posições e 

opiniões durante um século, e onde os intelectuais republicanos assumiram posição de 

destaque, observa-se uma intensa disputa estética e literária acompanhada pela 

depreciação do comportamento social dos frequentadores das salas de teatro, opositores 

à correta promoção da arte como projeto de expressão da nação.  

 

Ensinar a arte para lucrar com ela 

O fomento da arte teve neste século um impulso tão forte que se vascularizou: no 

âmbito do teatro, identificam-se algumas publicações especializadas como O Casmurro, 

O Grande Elias, A Máscara, O Palco, e a Revista do Conservatório Real de Lisboa, 

sucessoras de O Elenco e do Jornal do Conservatório, ambos de 1839, da Galeria Teatral, 
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de 1849, de Ribaltas e Gambiarras, de 1881 e de Os Teatros, de 1895. Estes magazines 

apresentam e apreciam uma notável galeria de atores e seu trabalho dramático, informam 

sobre as práticas culturais e sociabilidades de então, sobre os exercícios artísticos 

realizados em casas particulares ou pelas sociedades recreativas que, ao promoverem as 

famosas «récitas» ou «serões», abriram espaço à representação dramática e à música, 

operada por profissionais ou amadores. Mais uma vez, não se deve olvidar o contributo 

de Sousa Bastos e do seu Diccionário do Theatro Portuguez, elaborado com a intenção 

de reunir textos para consulta de estudiosos, apesar de, lamenta-se o escritor, se viver 

«num país em que tanto se ama o teatro e tão pouco dele se sabe e se cuida» (Bastos, 

1908, p. 7), e de Romualdo de Figueiredo (Figueiredo, 1904, p. 11), que formulava as 

mesmas críticas, explicando que a fraca qualidade do teatro que então se fazia atribuía-se 

à «fácies da decadência moral e intelectual» própria de uma sociedade «algo isenta de 

orientação intelectiva» e aos fracos agentes artísticos, incapazes de conceber obras «que 

redimam, que castiguem as iniquidades morais e sociais».  

Importa dizer que a procura de lucro vingou, assinalando-se a presença de uma 

atividade  empresarial constituída, circunstancialmente, pela mão das sociedades 

artísticas com o desígnio de realizar digressões às províncias ou ilhas e, deve reparar-se, 

que Sousa Bastos e Figueiredo são, tão-somente, duas entre as muitas vozes que, ao 

debater o estado do teatro da sua época, confirmam o envolvimento de um agregado de 

agentes em projectos de organização e gestão artística privada de tipo capitalista que 

surgem em Portugal a partir do século XVIII20, realidade explorada em tese de mestrado 

por Cláudia Figueiredo (Figueiredo, 2011) e já apontada por Sousa Bastos (1908, p. 141): 

observemos que Sousa Bastos jogava em vários tabuleiros e as suas preocupações faziam 

um arco que ia desde a obtenção de lucro, enquanto empresário, à legitimidade da arte e 

sua tipologia particular, enquanto artista e crítico. O duplo comprometimento com a 

instrução e o proveito sobrevém, por exemplo, com o Teatro Livre, grupo que nasceu das 

reivindicações de cariz civil de «um coletivo de intelectuais próximos do movimento 

operário e filiados nas ideias anarquistas, socialistas e republicanas» (Figueiredo, 2011, 

p. 1), consorciados com a renovação social, educação do operariado desinformado e 

delatoras das estruturas de exploração capitalista, «inscrita num contexto de acentuada 

conflituosidade social e de radicalização política» (Figueiredo, 2011, p. 1) ou dos 

 
20 O Teatro do Salitre, edificado em 1782, tinha como proprietário João Gomes Varela, o São Carlos, de 

1793, foi mandado construir pelo Barão de Quintela, e o teatro Dona Maria, após a sua fundação, em 1842, 

foi concedido a uma sociedade de atores para o administrar.  
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Recreios Whittoyne, lembrados por Maria Rattazzi (Rattazi, 1881, p. 180), que recrutou 

acionistas a valores unitários de 100 francos por ação. Segundo Sousa Bastos, estas eram 

fundadas particularmente na zona de Lisboa, tendo umas por sócios artistas dramáticos e 

outras artistas músicos, com o objetivo de fornecer trabalho aos sócios ou assumir a forma 

de associação de socorros mútuos. Contudo, salvaguardando raras exceções, Sousa 

Bastos (1908, p. 136) explica que as sociedades não tinham êxito devido «às constantes 

divergências no modo de administrar, as rivalidades na distribuição de papéis, as eleições 

dos corpos da direção e a divisão de lucros, (…) quase sempre os pomos da discórdia, 

que conduzem ao termo da sociedade. Pena é que assim aconteça, porque os artistas, 

poderiam tratar dos seus interesses e engrandecer a arte». A disputa era feita no campo 

artístico e económico, o que revela que as preocupações não eram simplesmente morais: 

a Academia da Trindade foi o primeiro teatro público em Portugal, de 1735, situado numa 

sala do Palácio de Fernão Álvares de Andrade, no Largo da Trindade, mas o Café 

Concerto, o Coliseu dos Recreios, o Paraíso de Lisboa, o Pátio das Fangas da Farinha ou 

o Pátio da Rua das Arcas, entre outros instalados em Lisboa, assim como o Teatro Afonso 

Sanches, em Vila do Conde, o Águia de Ouro, no Porto, o Teatro Aguiarense, em Vila 

Pouca de Aguiar, ou o Theatro Circo, em Vila Real, para citar apenas alguns, foram todos 

levantados por sociedades de interesse privado, quotizadas por acionistas. O interesse 

privado no teatro é uma realidade que o Estado Novo também tratou. 

 

Estética, profissão e regulamentação  

Durante o Estado Novo, as verbas destinadas ao teatro e formação no seu âmbito 

foram, desde 1928 a 1936, ano que assiste à alteração da denominação de Ministério de 

Educação Pública (MEP) para Ministério da Educação Nacional (MEN), inscritas no 

orçamento do MEP e geridas pela Direção Geral do Ensino Superior, Secundário e 

Artístico (DGESSA). Com o surgimento da Junta Nacional de Educação (JNE), as verbas 

da DGESSA encolhem abruptamente de 32.444.487,00 escudos para 268.371,00 escudos, 

de 1934 para 1936, esvaziando a sua função a favor de outros organismos e inscrevendo 

apenas os gastos administrativos e com diretores e trabalhadores. Relativamente ao 

mesmo período de dez anos situados entre 1928 e 1938, as verbas reservadas ao 

Conservatório Nacional, e apenas destacamos o exemplo do teatro, vêm a descer desde 

os 108.750,00 escudos do primeiro ano em causa até aos 78.600,00 escudos do último, 

destinando-se a pagar os vencimentos do diretor da secção de teatro e dos professores do 
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corpo letivo, o que representa, muitas vezes, uma décima segunda parte do seu orçamento 

geral. Em relação às verbas para o Teatro Almeida Garret21 e o Teatro Nacional de São 

Carlos, entre 1928 e 1930 rondam valores muito semelhantes; entre 1931 e 1933, o Teatro 

Almeida Garret recebe 781.336,00 escudos para obras, fixando-se o orçamento até 1938 

ao redor dos 12.000 a 14.000 escudos anuais, e para o mesmo efeito de obras, o Teatro 

Nacional de São Carlos recebe 105.126,00 escudos. Apesar de ser necessária uma análise 

mais aturada da divisão de verbas para os distintos organismos do Estado até à queda do 

regime fascista, importa dizer que a partir da década de quarenta são inscritos valores para 

a realização de filmes na ordem dos seiscentos mil escudos e para a construção e 

manutenção de cinemas e teatros ambulantes, que somados ultrapassam os quinhentos 

mil escudos. 

Na verdade, fazer teatro em meados do século XX em Portugal, em plena ditadura, 

era difícil, pelos seguintes aspetos : um primeiro, transversal a todos os grupos, 

encontrava-se ligado à sugerida escassez de oferta formativa de qualidade, dogmática e 

perseguida pela censura; repetia-se que os atores  tinham pouca e má formação pois, para 

se o ser, não obstante o percurso formativo institucionalizado, chegava a ratificação 

obtida em provas públicas destinadas a não-alunos no Conservatório Nacional; a partir de 

1950, quem quisesse ingressar na carreira profissional de artista, submeter-se-ia a um 

estágio com profissionais e prestaria provas no final perante um júri. A exemplo disso, o 

teatro amador experimental era feito com amadores, alunos do conservatório, que amiúde 

se tornariam atores de reputada celebridade, assim como a figura do encenador era 

acessória ou quase inexistente. O segundo aspeto prendia-se com a extrema vigilância a 

que eram submetidas as obras por parte da censura e que o Teatro do Povo, criado como 

estrutura oficial do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) em 1936 foi prova. Tanto 

o Teatro do Povo, que entre 1936 e 1947 realizou 799 espetáculos, visitou 389 povoações 

e teve 2.088.100 espectadores como assistência, segundo dados do SNI datados de 1948, 

como as estruturas amadoras22 tinham patrocínio oficial.  

 
21 O Teatro Nacional Dona Maria II foi inaugurado em 1846 e a 17 de Dezembro de 1928 classificado como 

imóvel de interesse público, passando a designar-se com Teatro Nacional de Almeida Garrett. Foi gerido 

por sociedades de artistas durante muito tempo que concorriam à sua gestão.  
22 O Teatro do Trabalhador prova-o. Impulsionada pela Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 

(FNAT) em 1943, a iniciativa visava promover a formação de grupos cénicos populares e construir uma 

dinâmica traçada no apelo à participação, baseada na edição e disseminação de peças de teatro sugeridas às 

coletividades entretanto engolidas pelo regime corporativista, «que se pretendia como sociedade alternativa 

à crise do liberalismo e à ameaça da luta de classes» (Rosas, 2012, p. 283). Desta forma, «o Teatro do 

Trabalhador deve manter um aspeto vivo e gracioso, educando, moralizando, instruindo, sem deixar de ser 
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Na implantação da ditadura fascista, o decreto nº 13564 de 6 de maio de 1927 

restringe a liberdade de expressão nos espetáculos, incluindo o teatro23. Posteriormente 

houve algumas iniciativas de apoio ao Teatro do Povo, entre 1936 e 1945, enquadrados 

no esforço de promoção e exaltação do nacionalismo. A realização de festivais de teatro 

apoiados pelo Secretariado Nacional de Informação (SNI) e o Fundo do Teatro, criado 

pela lei nº 2027 e 2041 de 16 de junho de 1950 e destinado a companhias que quisessem 

montar espetáculos do agrado dos censores, fez com que o teatro, particularmente o 

amador, florescesse a partir desta década, embora com restrições. Posteriormente, o 

Decreto-Lei n.º 42 660 de 20 de novembro de 1959, que revoga e acrescenta legislação 

ao Decreto n.º 13 564 de 1927, produzido para regular os espetáculos públicos, debruça-

se sobre estabelecimento de um regime de condicionamento à construção e reabertura dos 

recintos de cinemas e cineteatros, explicada pela «crise na exploração dos espetáculos e 

retraimento do público». Assim, este édito contempla «na expressão “espetáculos e 

divertimentos” (…) as sessões de teatro, cinema, bailados, circo e variedades, as audições 

musicais, os bailes, as competições desportivas, as touradas, vacadas e garraiadas, as 

barracas de espelhos e de quiromantes, os divertimentos mecanizados e todas as 

representações, execuções e diversões de natureza análoga», segundo reza o seu artigo 2º. 

O Fundo do Teatro prometia uma isenção, por cinco anos, da imposição feita pelo artigo 

10º da Lei n.º 2041, de 16 de Junho de 1950, a favor das empresas que construíssem 

cineteatros em Lisboa e Porto ou adaptassem a cineteatros recintos de cinema existentes 

nessas cidades; todavia, no ponto 10º do Decreto-lei nº 42 660 de 20 de Novembro de 

1959, limita-se a «atuação  de amadores nos espetáculos públicos (por) envolver 

concorrência aos artistas profissionais» e para «não permitir que essa concorrência seja 

feita em bases que constituam intromissão indevida na atividade  dos que escolheram a 

carreira artística como modo de vida», embora salvaguardasse a importância de não 

 
um elemento de distração. O seu carácter exterior terá de ser habilidosamente oculto, uma lição que se 

deseja, mas que nunca se impõe» (apud Valente, 1999, p. 157).  

23 Segundo Ferreira dos Santos (2004, p. 35), que passou em revista o enquadramento legal dos 

profissionais de espetáculos durante este período e notou a extrema vigilância da atividade pelo pormenor 

com que a legislação lhe devotou, “os artistas eram classificados como artistas teatrais, subdividindo-se em 

três categorias: de género dramático, lírico ou de variedades. (…) Os artistas teatrais eram obrigados a 

“munir-se da respetiva licença e a possuir a carteira profissional” para poderem exercer a profissão. A sua 

concessão era da competência da Inspeção Geral dos Teatros, mediante o pagamento de uma taxa, e os 

artistas não poderiam participar em espetáculos públicos sem a apresentação daquelas. A Inspeção Geral 

dos Teatros passava, desde logo, a carteira profissional “a todos os que possuam a atual licença de artista 

dramático”, de acordo com o disposto no artigo 102.º, alínea a). A carteira de artista dramático era, 

provavelmente, a carteira profissional mais pretendida; aliás, um artista de variedades que tivesse exercido 

a sua atividade “por mais de duas épocas”, podia requerer à Inspeção Geral dos Teatros a carteira de “artista 

dramático”.  
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«impedir a atividade  dos amadores, que se deve até estimular, como instrumento de valia 

na divulgação de certas manifestações artísticas e culturais, designadamente dentro do 

campo da chamada cultura popular», uma vez que interessava ao SNI a orientação do 

rumo oficial da cultura popular. Como tal, «a conjugação de todos estes fatores levou a 

estabelecer uma distinção: de os amadores atuam em espetáculos ou divertimentos 

públicos organizados por entidades que não de dedicam à sua exploração comercial, 

exige-se autorização da Inspeção dos Espetáculos, dado o carácter necessariamente 

acidental do espetáculo  e a circunstância de este carecer já da autorização da mesma; se 

os amadores atuam  em espetáculos organizados por empresas registadas, avulta o aspeto 

da possível concorrência com os artistas profissionais e a questão coloca-se então no 

campo de ação do Instituto Nacional do Trabalho». Finalmente, estas manifestações 

dispensavam registo e autorização se estivessem incluídas nos «organismos corporativos, 

a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, os centros de alegria no trabalho, os 

centros de recreio popular e os estabelecimentos de ensino», previstos no ponto 5º do 

artigo 23º, mas dependentes de «autorização da Inspeção dos Espetáculos a atuação  de 

amadores em espetáculos ou divertimentos públicos organizados por quaisquer entidades 

não registadas para a exploração dos mesmos espetáculos ou divertimentos», segundo o 

artigo 50º. Em suma, gratuitidade era condição imposta aos grupos de teatro amador.  

 

O Fundo do Teatro e o teatro amador desviado do lucro 

É neste contexto de contenção das artes, de inclusão da sua máquina 

propagandística e de fomento da educação popular, que surge em 1950 o Fundo do Teatro 

que, em paralelo com o Plano de Educação Popular, foi responsável pela produção 

considerável de documentos, autorizados pelo SNI a partir de 1953. Contudo, já 15 anos 

antes, o teatro era considerado um dos meios de elevação do nível intelectual e moral, 

segundo os estatutos da FNAT de 193524, e neles estava expressa a promoção de 

 
24 O Decreto-Lei nº 25 495 de 13 de junho de 1935 prevê que “a organização corporativa da Nação não 

deve limitar os seus objetivos ao campo das preocupações de ordem meramente material”, pelo que é feito 

um esforço de “espiritualização da vida” recorrendo ao “forte apelo aos valores morais” com o objetivo de 

transformar “a nossa mentalidade (e promover) o revigoramento de todos os laços e de todos os sentimentos 

que mantêm a comunidade nacional e a perpetuam através dos tempos”. Neste âmbito, “é preciso estimular 

o ambiente de puro idealismo em que tais instituições se criaram, manter acesa a chama do entusiasmo e 

da confiança que o pensamento social do Estado Novo Corporativo fez reacender na consciência das massas 

trabalhadoras (para) fortalecer, educar e distrair o corpo e o espírito dos que trabalham deve ser olhado com 

o cuidado especial que a preparação do futuro nos impõe”. A alínea d) do artigo 13º “Promover a criação 

de organismos periféricos autónomos de carácter desportivo, musical, dramático ou de beneficência, bem 

como a federação dos já existentes, de forma a facilitar e a expandir a ação da F.N.A.T”. 
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organismos periféricos de carácter dramático, reforçada na revisão de 1940, que promulga 

a necessidade de incentivar as representações teatrais de carácter popular. A promoção da 

“arte dramática” insere-se nos propósitos educadores da população rural e urbana.  

Na altura em que foi formulado, o Fundo do Teatro teve apoio do Sindicato 

Nacional dos Artistas Teatrais e da União de Grémios do Espetáculo , funcionou a partir 

de 1954, porque apenas nessa data foi promulgado o seu regimento, e foi extinto em 

democracia no ano de 1986, prestando auxílio em várias modalidades teatrais, como os 

grupos privados apoiados pelas cidades, empresas ou grupos sociais, as organizações de 

estudantes universitários em Coimbra, Lisboa ou Porto, os grupos de teatro experimental, 

para-profissionais e, por fim, os grupos de teatro amador, associações recreativas, 

culturais, desportivas, de bairro ou grupos de trabalhadores. Assim, os diversos 

interessados em levantar uma companhia deveriam comunicar, em requerimento próprio, 

um conjunto de informações relativas à sua organização enquanto estrutura com 

prioridade para a exploração regular do teatro declamado em lugar fixo, negligenciando 

a itinerância. Classificaram-se como potenciais interessados o teatro profissional, com 

forte componente censória e política, o amador, exíguo nos seus recursos, e o 

experimental, descurado pelo Estado neste campo.  

De facto, enquanto se sugeria apoio oficial ao teatro profissional, pois não podemos 

esquecer que o decreto n.º 11.606 de 23 de Abril de 1926 determina a forma como devia ser 

administrado temporariamente o cofre de subsídios e socorros do Teatro Nacional de Almeida 

Garrett e o decreto n.º 13.564 de 6 de Maio de 1927 promulga uma série de disposições 

relativas a espetáculos ou divertimentos públicos, incluindo os espaços, as empresas ou os 

artistas, entre outros, o teatro amador não foi completamente largado pelo Estado. Assim, em 

1945, apesar de ter criado, pelo decreto-Lei n.º 32.748 de 15 de Abril de 1943, a Caixa de 

Previdência dos Profissionais de Espetáculo , destinada a abranger todas as profissões de 

espetáculo  público ou determinado, pela portaria n.º 10.374 de 22 de Abril de 1943, que 

considera profissionais de espetáculos os indivíduos, nacionais ou estrangeiros, em condições 

de serem representados pelos diversos sindicatos da área e que, exercendo a sua arte ou ofício 

em espetáculos públicos, por eles aufiram os meios necessários à subsistência, incorporando 

na Caixa de Previdência dos Profissionais do Espetáculo , o cofre de subsídios e socorros do 

Teatro Nacional Almeida Garrett e a associação de socorros mútuos Montepio dos Atores  

Portugueses, foram instituídos prémios às sociedades de recreio dos distritos de Lisboa e 

Setúbal, deixando outras regiões de fora. Estes eram designados por “Prémio Augusto Rosa”, 

para a melhor comédia ou drama, “Prémio Lucinda Simões”, para a melhor comédia ligeira 
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ou farsa e “Prémio José Ricardo” para a melhor opereta, e em 1959 é lançado o “Concurso 

de Arte Dramática das Coletividades  de Cultura e Recreio e dos Grupos Dramáticos 

Independentes”: o teatro amador tinha aqui uma competição anual organizada pelo SNI, em 

colaboração com a Federação Portuguesa das Coletividades  de Cultura e Recreio, composta 

por fases regionais e pelas finais. Das regras do concurso, mencionamos as mais importantes 

que, com o passar dos anos, se foram modificando: a expulsão dos grupos de teatro que 

apresentassem atores profissionais, alterada em 1962, e a aceitação da contratação de 

ensaiadores ou encenadores, que mais tarde conduziu ao género exclusivamente amador e ao 

amador ensaiado por um profissional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi rapidamente traçada uma panorâmica sobre as dinâmicas de promoção dos 

espetáculos teatrais em Portugal, despoletadas pela ascensão da burguesia. Observamos 

a tensão entre os objetivos de prossecução do lucro por parte dos empresários teatrais e a 

sugerida escassez ou preparação do público, o que despoleta a reivindicação de subsídios 

oficiais à arte encimada pela classe e a geração da ideia de «crise», a mordaz auscultação 

sobre a qualidade geral dos artistas e do público, e uma tipologia de sociabilidades que 

abrange um volume de práticas sociais, de habitus, altamente simbolizadas e operadas 

por uma classe cujos consumos culturais são atravessados por preceitos de afirmação e 

exibição de um determinado capital social, aos quais podemos aceder através de textos, 

crónicas e um vasto número de publicações, como notamos. A esta presença de atividade 

comercial e dinâmica formativa condenada ao insucesso25, mas que atribui a si própria 

um elogiado prestígio social, junta-se uma reconhecida ausência: em Portugal, os 

modelos sistematizados que visassem o pensamento sobre um paradigma de gestão 

prática do corpo em cena estavam um pouco crus ou eram praticamente inexistentes. Mas 

esta questão fica para um outro momento.  

 

  

 
25 Como explica Cláudia Figueiredo (2011, p. 121), as peças encenadas pelo Teatro Livre, alimentadas por 

uma matriz revolucionária, não agradaram à maioria do público burguês e citadino, mais acostumado aos 

dramas históricos e românticos e às operetas cómicas. A hegemonia da sensibilidade burguesa, manifesta 

na crítica e no público, determinou o fim de espetáculos que retratavam quem não os podia ver e o plano 

de democratização cultural, crítico da burguesia, falhara.  
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REGINALDO CARVALHO E A MÚSICA PARA TEATRO: CATÁLOGO, 

EDIÇÃO E ANÁLISE DAS TRILHAS COMPOSTAS PARA O TABLADO 

ENTRE 1957-1966. 

Reginaldo Carvalho's incidental music: catalogation, edition and analysis of his 

compositions for O Tablado between 1957-1966. 

 

SILVA, Vladimir A. P.26 

 

Resumo 

Reginaldo Carvalho (Guarabira-PB, 1932 – João Pessoa-PB, 2013) compôs música vocal, 

orquestral e incidental para cinema e teatro. Uma das suas fases mais produtivas, no campo da 

música incidental, foi no Rio de Janeiro, entre o final da década de cinquenta e o início dos anos 

sessenta, e, posteriormente, quando retornou da França, entre o final da década de sessenta e o 

início dos anos setenta. Reginaldo Carvalho trabalhou durante muito tempo para o Tablado, sob 

a direção de Maria Clara Machado. Parte dos originais das composições para teatro do referido 

compositor foram encontradas recentemente em seu acervo particular, incluindo O Embarque de 

Noé (1957), A Bruxinha Que Era Boa (1958), O Cavalinho Azul (1960), Andrócles e o Leão 

(1966) e As Interferências (1966). O objetivo desta pesquisa é catalogar estas obras, editá-las e 

analisá-las, evidenciando a relação entre música e texto na construção da narrativa cênico-teatral. 

 

 

Abstract 

Reginaldo Carvalho (Guarabira-PB, 1932 - João Pessoa-PB, 2013) composed vocal, orchestral 

and incidental music for cinema and theater. One of his most productive phases in the field of 

incidental music was in Rio de Janeiro, between the late fifties and the early sixties, and later, 

when he returned from France, between the end of the sixties and the early seventies. Reginaldo 

Carvalho worked for a long time for the Tablado, under the direction of Maria Clara Machado. 

Some of the originals of the composer's theatrical compositions were recently found in his private 

collection, including O Embarque de Noé (1957), A Bruxinha Que Era Boa (1958), O 

Cavalinho Azul (1960), Andrócles e o Leão and As Interferências (1966). The objective of 

this research is to catalog these works, to edit them and to analyze them, evidencing the relation 

between music and text in the construction of the scenic-theatrical narrative. 
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INTRODUÇÃO 

  Reginaldo Carvalho (Guarabira-PB, 1932 – João Pessoa-PB, 2013) estudou no 

Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, no Rio de Janeiro. Por meio do contato com 

Heitor Villa-Lobos, diretor da instituição àquela época, mudou-se para a Europa, onde 

estudou com Paul Le Flem, entre 1952 e 1956, em Paris. Em 1964, voltou à França para 

outra temporada de estudos, ocasião na qual realizou estágio em música eletroacústica no 

Centre Bourdan, da Organization Radio-Télévision Française, sob a orientação de Pierre 

Schaeffer. (Marcondes, 1998) Na mesma época, fez cursos de apreciação de Artes 

Plásticas e de Cinema. Reginaldo Carvalho compôs cerca de quarenta obras para teatro e 

cinema, tendo trabalhado com vários diretores. Levantamentos iniciais indicam que ele 

atuou com diferentes grupos e em muitos estados. Na capital fluminense, trabalhou com 

Luís de Lima, na Sociedade Teatro de Arte; Maria Clara Machado, no Tablado; 

Ziebinsky, no Teatro Nacional de Comédia (TNC); Rubens Correia e Ivan Albuquerque, 

no Teatro do Rio, Teatro Mesbla e Teatro de Ipanema; Gianni Ratto, no Teatro Maison 

de France; em Curitiba, Paraná, colaborou com Cláudio Correia e Castro, no Teatro 

Guaíra; em Brasília, Capital Federal, produziu com Mário Brasini, no Teatro Escola 

Parque; e em Teresina, Piauí, esteve ao lado de Antônio Murilo Eckhardt, no Teatro 4 de 

Setembro. (Carvalho, 1995, p. 21) Destaca-se, nesse contexto, a parceria com Maria Clara 

Machado, provavelmente uma das mais prolíficas em toda a sua carreira. Esta pesquisa 

pioneira tem como objetivos catalogar, editar e analisar as composições escritas por 

Reginaldo Carvalho para o grupo Tablado, criado e dirigido por Maria Clara Machado. 

A meta é definir o perfil estilístico do referido compositor tendo como referência suas 

obras incidentais, contribuindo assim para a preservação da nossa memória e a divulgação 

da arte e da cultura brasileiras. 

2. METODOLOGIA 

 A pesquisa tem caráter teórico e está dividida em três partes. Na primeira etapa 

foram coletadas as partituras, tanto as partes cavadas quanto a grade geral, com o objetivo 

de identificá-las e catalogá-las. Na segunda fase será feita a edição de tais manuscritos. 

Na terceira, e última etapa, as composições serão  analisadas com o objetivo de evidenciar 

a relação entre música e texto na construção da narrativa cênico-musical e também definir 

o perfil estilístico do compositor nesta área. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  Maria Clara Machado (Belo Horizonte-MG, 1921 – Rio de Janeiro-RJ, 2001) é uma 

referência no cenário literário e teatral brasileiro, tendo escrito livros e peças para adultos 

e crianças. A grande maioria das suas trinta peças infantis foram estreadas pelo Tablado, 

companhia amadora fundada sob sua direção em 1951. Com repertório variado, o grupo 

ganhou notoriedade no Rio de Janeiro. Entre os anos cinquenta e sessenta, o Tablado 

apresentou cinco espetáculos, sendo quatro infantis e um adulto, para os quais Reginaldo 

Carvalho compôs trilhas originais. É importante ressaltar que, até o momento, não foram 

encontrados ainda os manuscritos e/ou cópias das partituras das peças A Bruxinha Que Era 

Boa, Andrócles e o Leão e As Interferências, razão pela qual esta pesquisa abordará apenas 

O Embarque de Noé e O Cavalinho Azul. 

 

Fig. 1 - Reginaldo Carvalho e Maria Clara Machado. 

 

3. 1. O Embarque de Noé (1957) 

Texto: Maria Clara Machado; Direção: Maria Clara Machado; Música: Reginaldo de 

Carvalho; Cenários: Bellá Paes Leme; Figurinos: Kalma Murtinho; Luz: Carlos 

Augusto Nem; Sonoplastia: Edelvira Fernandes, Dennis Estil, Júlia Pena da Rocha, 

Darcy Borba; Máscaras: Dirceu Nery; Cabeleiras: Fizpan; Caracterizações: Fred 

Amaral; Assistente de direção: Vânia Leão Teixeira; Contrarregra: Juarezita Alves 

e Maria de Lourdes Almeida Magalhães.  
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3. 2. A Bruxinha Que Era Boa (1958) 

Texto: Maria Clara Machado; Direção: Maria Clara Machado; Figurinos: Kalma 

Murtinho; Cenários: Anna Letycia; Sonoplastia: Edelvira Fernandes e Ugo Barbieri; 

Caracterização: Fred Amaral; Programa: Joel de Carvalho; Cartaz: Anna Letycia; 

Vassouras: Dirceu Nery; Música: Reginaldo de Carvalho; Contrarregra: Edelvira 

Fernandes; Assistente de direção: Marta Rosman. Com relação à música, ainda não 

encontramos os manuscritos ou cópias no acervo do compositor. 

3. 3. O Cavalinho Azul (1960) 

Texto: Maria Clara Machado; Direção: Maria Clara Machado; Cenários: Anna Letycia; 

Música: Reginaldo de Carvalho; Figurinos: Kalma Murtinho; Bichos: Marie Louise 

e Dirceu Nery; Luz: Fernando Pamplona; Contrarregra: Edelvira Fernandes; 

Assistente de direção: Heloísa Guimarães; Piano: Marta Rosman; Baixo: Livolsi 

Bartolomeo; Flauta: Carlos Guimarães; Maquilagem: Fred Amaral; Eletricista: 

Anthero de Oliveira e Diaci de Alencar; Execução do cenário: Wagner dos Santos; 

Cartaz: Anna Letycia; Programa: Vera Tormenta e Marcelino Goulart. 

3.4. Andrócles e o Leão (1966) 

Texto: George Bernard Shaw; Direção e tradução: Roberto de Cleto Cenários: Carlos 

Vergara; Figurinos: Tereza Simões Corrêa; Música: Reginaldo de Carvalho; 

Máscaras: Marie Louise e Dirceu Nery; Execução de figurinos: Betty Coimbra; Luz: 

Jorge de Carvalho; Sonotécnica: Sérgio Cathiard; Maquilagem: Fred Amaral; 

Execução de cenários: Wagner Assistente de direção e contrarregra: Ana Maria 

Dias; Cartaz-fotos: Graphos Rios-Vergara-Medeiros. 

3. 5. As Interferências (1966) 

Texto: Maria Clara Machado; Direção: Maria Clara Machado; Cenário: Anna 

Letycia; Figurinos: Olney Barrocas; Sonotécnica: Sérgio Cathiard; Maquilagem: 

Fred Amaral; Sonoplastia: Pedro Proença; Contrarregra: Sérgio Henrique e Paulo 

Iório; Assistente de direção e produção: Pedro Proença; Música incidental 

“concretônica”: Reginaldo de Carvalho; Cartaz: José Lima. 

  O Embarque de Noé é uma farsa bíblica em dois atos, que, segundo notas do 

programa, “foi escrita e encenada sem que a autora cogitasse da natureza do público a que 
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estaria destinada” (Tablado, 2017) O enredo tem como base o dilúvio, descrevendo os 

momentos que antecederam o embarque na arca, a partida para uma grande e desconhecida 

viagem e da qual participariam seres humanos e bichos. A narrativa é recheada de 

passagens engraçadas envolvendo os animais e a família Noé. Segundo Faria (2013, p. 

153-154), a peça incomodou à crítica por três razões: 1) a forma como o mito foi tratado; 

2) os anacronismos presentes na montagem, representados sobretudo por objetos, 

elementos nonsense, que, em certa medida, iam de encontro às expectativas dos 

especialistas; e 3) a indefinição do público alvo. Participaram da estreia os seguintes 

atores: Noé – Germano Filho; Sra. Noé – Martha Rosman; Sem – Leizor Bronz; Cam – 

João das Neves; Jafé – Joel de Carvalho; As 3 Meninas – Lia Costa Braga, Raquel Stella, 

M. Tereza Campos; O Pinguim – Yan Michalski; Um casal de Girafas – Bárbara Heliodora 

, Ana Maria Magnus; Um casal de Bois – Alexandre Stockler, PichimPlá; Um casal de 

Macacos – Fred Amaral, Dinah Gonçalves Pinto; Um casal de Leões – Paulo Nolasco, 

Juarezita Alves; A Pinguim – Elizabeth Galloti; Os Clandestinos – Carlos Oliveira e 

Kalma Murtinho (Tablado, 2016) 

 

Fig. 2 - Cartaz da peça O Embarque de Noé. 

Com relação à música, o manuscrito d’O Embarque de Noé contém partes cavadas para 

flauta, fagote e piano. Não encontramos aquela referente à bateria. Na parte do fagote 

identificam-se as seguintes secções: 

I - Andante;  II - Largo (monólogo); III - Ciranda; IV - Alegre (Fim do primeiro ato). V - 

Lentamente (Ballet dos bichos, início do segundo ato). Neste trecho há ainda a seguinte 

informação: “repetir até que todos os bichos se sentem no chão. Aí, a nota final.” VI - 
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Alegreto (com júbilo), final. No final da parte de fagote, o compositor indica: Tempestade 

(“sonoplastia”), uma segunda versão do monólogo (movimento II) e um tema para a 

“Entrada dos bichos”. 

  

Fig. 3 - O Embarque de Noé. Fragmento da primeira página da grade geral. 

   

  O Cavalinho Azul, obra em um ato e com nove quadros, narra a história de Vicente, 

um menino que, na companhia de uma amiga que conheceu no circo, viaja o Brasil em 

busca de um cavalo, que fora vendido por seus pais. Para o menino, o cavalo é lindo, todo 

azul, com o rabo branco; para os adultos, um velho pangaré marrom. Ao longo do caminho, 

Vicente e sua amiga enfrentam dificuldades e dialogam com várias personagens. De 

acordo com Lopes (1997, p. vi), a procura do pequeno Vicente na verdade é simbólica; é 

a busca do sonho, do conhecimento, visto que, ao final da peça, as crianças saem 

transformadas, “porque foram submetidas aos seus ‘ritos de passagem’, emergindo deles 

vitoriosas, mais maduras e enriquecidas pelas experiências vivenciadas.” 

  Para Faria (2013, p. 154), com esta obra Maria Clara Machado rompe “com o 

relativo respeito da autora aos cânones de uma dramaturgia rigorosa. Ao invés de um 

desenvolvimento de um conflito tem-se agora a narrativa de uma busca, por cenas 

recortadas e coordenadas pela interferência de um narrador. ... A dramaturgia brasileira, 

no entanto, não registrava, até os anos de 1960, o emprego de procedimentos tão 

abertamente épicos.” O elenco da estreia foi formado pelos seguintes atores e atrizes: João 

de Deus – Cezar Tozzi; Vicente – Claire Isabella; Pai – José de Freitas; Mãe – Anna Maria 

Magnus; O Cavalinho – Carlos Augusto Nem e Delson de Almeida; Palhaço – Anthero de 

Oliveira; Músico Baixinho – Yan Michalski; Músico Gordo – Luiz de Affonseca; Músico 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Teatrais 

 

 101 

Alto – Ivan Junqueira; Menina – Celina Whately; 1º Homem – Diaci de Alencar; 2º 

Homem – Núvio Pereira; 3º Homem – José de Freitas; Lavadeira – Geiza Virgílio; 

Vendedor – Leizor Bronz; Soldados: Delson de Almeida, Afonso Veiga e Reynaldo 

Pereira; Velha-que-viu – Virgínia Valli; Cowboy – Núvio Pereira; Elefantes: José de 

Freitas, Anna Maria Magnus e Afonso Veiga; Cavalos: Paulo Mathias da Costa, Delson 

de Almeida, Afonso Veiga e Reynaldo Pereira. (TABLADO, 2016) 

  Além do Brasil, O Cavalinho Azul também foi apresentada em Paris, dentro da 

programação do Teatro para a Juventude. É possível que as conexões pessoais e 

profissionais que Reginaldo Carvalho mantinha com a França tenham contribuído para a 

produção e sucesso do espetáculo naquele país. As apresentações na Cidade Luz 

aconteceram nos teatros Gerard Philippe (Saint-Denis), Aubervilliers e Nanterre, pelo 

grupo do Théatre des Nations, uma companhia profissional, entre abril e junho de 1965. O 

texto foi traduzido por Michel Simon, com direção de Manuel Montoro e cenários e 

figurinos foram criados por Beatriz Tanaka. Na ocasião da estreia, na Europa, estiveram 

presentes o compositor e Maria Clara Machado. Lopes (1997, p. 47) afirma que neste 

mesmo ano, O Cavalinho Azul “foi escolhida para representar o Brasil no Congresso do 

IIT, da UNESCO em Telaviv, em Israel.” 

  

Fig. 4 - O Cavalinho Azul. Cartaz, Paris, abril de 1965. 

 A trilha sonora da peça O Cavalinho Azul é para flauta, piano e contrabaixo, está organizada 

em onze seções, assim distribuídas: 1A (Introdução); 1B (Sonho); 3A (Calmamente) e 3B 

(Tema do Menino); 5A (Valsa de Circo); 5B; 10 (Dançados Elefantes); 13; 14A (Meninas), 

14B (Velhas) e 14C. A sequência dos movimentos, conforme descrito na parte de flauta, na 
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cópia manuscrita feita por Livosli Bartolomeo, é a seguinte: 1AA. Em seguida, 1B. Repete 

1B. 3A, 3B, 5A, 5A e 5B. Baixo solo. 10. 5A. 13. 14A e 14B (repetir várias vezes, alternando 

14A e 14B, cada vez mais lento). 14B. Em seguida, 1B, 5B, 5A, 1B, 14B, 3B e a Batucada 

Final (provavelmente referindo-se ao 14C). Ao longo da pesquisa, não encontramos nos 

documentos originais a parte cavada do piano relativa ao movimento 10, Dança dos Elefantes. 

Para fins de edição, utilizamos a grade manuscrita, elaborada por Reginaldo Carvalho, na qual 

a referida seção aparece completa até o décimo compasso. Os cinco compassos restantes deste 

movimento foram acrescentados com base nos elementos utilizados previamente pelo 

compositor. O mesmo se aplica à seção do Baixo Solo. Presume-se, portanto, que se trata de 

uma seção para livre improvisação. A trilha sonora da peça O Cavalinho Azul foi gravada pela 

Mocambo e produzido pela Rozenblit Ltda, Recife, Pernambuco. No lado A do minidisco de 

vinil estão registradas as seguintes faixas: Introdução - Chôro, Tema do Menino Vicente, Valsa 

de Circo e Dança dos Elefantes. No lado B aparecem a Descrição do Cavalinho Azul, a Viagem 

dos Meninos e dos Músicos e a Chegada e Dança do Cavalinho Azul. Não há menção do ano 

em que a gravação foi realizada bem como dos músicos que dela participaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Minidisco em vinil com a trilha sonora da peça O Cavalinho Azul 

 

  Reginaldo Carvalho, ao falar sobre os prêmios que recebera por conta da sua 

produção, diz que nunca entrou em concurso de composição. “Tive prêmios, sim, de 

música para teatro, no Rio de Janeiro, para peças de Maria Clara Machado (O Cavalinho 

Azul). Mas nunca fui buscar os troféus. Ah! Uma vez me telefonaram do Rio para ir buscar 

‘direitos autorais’ não sei de quê. Eu nunca pude imaginar uma coisa dessas. Peguei um 

avião, fiquei em hotel, recebi dezoito cruzeiros, que bebi todinho de cerveja no 

‘Amarelinho’, ali na Cinelândia” (Silva, 2015, p. 46). 
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CONCLUSÕES 

  Os resultados parciais apresentados nesta pesquisa indicam que o compositor alterou 

seu nome ao longo dos anos. Inicialmente, ele assinava suas obras como Reginaldo Vilar 

de Carvalho. Nas trilhas escritas para o Tablado, no entanto, ele subscreve como Reginaldo 

de Carvalho, fato que será alterado posteriormente quando passa a rubricar apenas como 

Reginaldo Carvalho. Nos dois casos em estudo, observa-se que o compositor adota uma 

orquestração reduzida tanto na peça O Embarque de Noé como n’O Cavalinho Azul. 

Enquanto a primeira é para flauta, fagote, piano e bateria, a segunda é para flauta, 

contrabaixo e piano. A opção pelo trio parece ter sido um modelo econômica e 

tecnicamente viável. Nas duas obras, Reginaldo Carvalho combina elementos tonais e 

modais, harmonias ortodoxas baseadas no emprego de acordes com sétimas, diminutos e 

aumentados, bem como progressões formadas por poliacordes, procedimento também 

identificado em algumas das suas composições corais. Reginaldo Carvalho contrapõe os 

elementos da cultura brasileira, como, por exemplo, o choro, a ciranda e a batucada, aos 

da música moderna, empregando as técnicas e a linguagem musical do seu tempo, 

provavelmente absorvidas por conta do seu contato com Villa-Lobos e também em virtude 

da sua passagem pela França. Muito embora a grande maioria das partituras ainda estejam 

manuscritas, gradualmente estas obras estão sendo editadas e publicadas. Em 2015, por 

exemplo, numa parceria com o projeto SESC Partituras, o Grupo de Pesquisas em 

Regência, Educação Musical e Canto (GREC-CNPq), da Universidade Federal de 

Campina Grande, publicou duas trilhas compostas por Reginaldo Carvalho, quais sejam, 

O Cavalinho Azul e Ladrão em noite de chuva, ambas disponíveis no site do SESC 

(http://www.sesc.com.br/SescPartituras). Merece destaque o fato de que esta última obra 

foi originalmente composta para o texto teatral Do tamanho de um defunto, de Millôr 

Fernandes, tendo sido adaptada posteriormente para cinema, sob o título Ladrão em noite 

de chuva. Por conta da censura, o filme nunca fora exibido e a única cópia existente na 

Cinemateca Nacional, no Brasil, não está disponível para consulta ou exibição pública. 

Percebe-se, portanto, que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Este trabalho é 

apenas o primeiro passo. 

  

http://www.sesc.com.br/SescPartituras
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O CORPO E O ESPAÇO CÉNICO: O ATOR NO TEATRO DE RUA 

The Body and the Scenic Space: Street Theater Actor 
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Resumo 

O teatro de rua é uma das mais antigas manifestações teatrais, despertadas através de expressões 

artísticas nas civilizações primitivas. É um fenómeno que nos invoca para a nossa identidade 

cultural. Este vínculo reflete-se em performances de rua e no teatro de rua, embora renovados 

através de apresentações pós-modernas e inovadoras. As ruas, as praças e os teatros não 

convencionais exigem abordagens diferentes, os atores precisam de se adaptar e definir uma 

análise diversa do processo de preparação nas diversas disciplinas. Neste artigo pretendemos 

desenvolver e estruturar a conceção do trabalho corporal distinto do ator, exigido nos diversos 

espaços cénicos. Iremos salientar dois aspetos importantes: a perceção e composição corporal, e 

a importância do domínio da linguagem corporal. 

 

Abstract 

The street theater is one of the oldest theatrical manifestations, awakened through artistic 

expressions in primitive civilizations. It is a phenomenon that invokes us for our cultural identity. 

This bond is reflete d in street performances and street theater, although renewed through 

postmodern and innovative presentations. Unconventional streets, squares and theaters require 

different approaches, actors need to adapt and define a diverse analysis of the preparation process 

across disciplines. In this article we intend to develop and structure the design of the corporal 

work distinct from the actor, required in the various scenic spaces. We will highlight two 

important aspects: body perception and composition, and the importance of mastery of body 

language. 

 

Palavras-chave: Teatro de rua; Espaço cénico; Ator; Corporalidade; Movimento corporal. 

Keywords: Street theater; Scenic space; Actor; Corporality; Body movement. 
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INTRODUÇÃO 

As relações entre a minha decisão e o meu corpo no 

movimento são relações mágicas (Merleau-Ponty, 1999, p. 

139). 

Há uma grande simbiose entre o corpo (como forma e conteúdo) e as características 

que distinguem o teatro de rua: começando pela necessidade do domínio da linguagem 

corpórea, como função de base para a prática desta arte, passando pela consciência física, 

que consequentemente interfere com a consciência emocional. No processo de execução 

desta prática teatral, o corpo funciona como uma ação de alicerce assentando nos seus 

movimentos de base, na forma que o mesmo pode projetar e nas ações que adquire, cada 

uma das funções contidas em cada parte corporal. É por isso crucial, o trabalho focado no 

domínio da corporalidade, quer a nível de movimento, quer na sua vasta relação com todos 

os aspetos de desenvolvimento motor.  

A corporeidade interliga-se com as diversas emoções existentes, pretendendo 

incitar às conexões corporais, uma transmissão de sensibilidade gestual e interpretativa. 

Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 152), “o homem normal e o ator não formam por reais 

as situações imaginárias, mas, inversamente, destacam seu corpo real de uma situação 

vital para fazê-lo respirar, falar e, se necessário, chorar no imaginário.” Desta forma, 

quando intenta-se executar um movimento, por mais minimalista que seja, há uma 

sequência de construção de capacidades antropológicas que nos entrelaçam ao seu próprio 

significado. Isto porque, “o ator que tenta fazer mais do que representar a vida, de modo 

habilidoso, usa os movimentos do seu corpo e das cordas vocais com o interesse centrado 

naquele ponto que deseja transmitir para a sua plateia, e menos nas formas e ritmos 

externos das suas ações” (Laban, 1978, p. 27). Como consequência, “o artista que prefere 

utilizar movimentos habilidosamente executados, situa-se certamente mais alto na escala 

da perfeição” (Ibidem). Para Antonin Artaud “o teatro pode reinstruir quem esqueceu o 

poder comunicativo e o mimetismo mágico dum gesto, porque um gesto contém, em si, a 

sua própria energia e porque ainda há, na verdade, no teatro, seres humanos, para 

manifestarem a força do gesto feito” (1996, p. 79). O teatro de rua, permite esse mimetismo 

e essa manifestação, não apenas para quem frequenta as salas de teatro, mas todas as 

simples pessoas que se deslocam no seu dia-a-dia pelas ruas da sua cidade: “o teatro de 

rua mais do que qualquer outra forma cénica, assemelha-se à vida, a ela adere, tem as suas 

pulsações, esperanças e fadigas; que passa, através dos muros das ruas e das praças que se 

transforma em circo e arena e festa” (Cruciani & Falletii, 1999, p. 10) É dada a 
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oportunidade ao espectador, de entrar e sair quando este deseja, bem como comer e beber 

durante o espetáculo , transformando a própria ação na rua numa democracia artística. 

Além disso, a inexistência de um palco comum, desconstrói a separação entre o público e 

os atores e desta forma o espetador “responderá ao cenário informal ficando mais 

envolvido com a ação e menos inseguro com os limites formais” (Ayres, 2008, p. 29), 

consequentemente será um elemento mais ativo, do que no teatro convencional. 

É desde muito cedo, que as companhias e artistas de teatro de rua, não se limitam a 

apresentar espetáculos sem existir uma constante evolução e aprendizagem, e sobretudo 

melhor adaptação aos fatores que rodeiam o processo da produção. Mencionando Ian 

Watson (1993, p. 54), os atores de teatro de rua, “começaram a desenvolver as suas 

competências musicais, porque a maioria das peças para a rua, convidavam a danças, 

fanfarras, e paradas que se realizavam com acompanhamento musical ao vivo”.  

Portanto, não só se progrediu na idealização e melhoramento de cenários, luz, som, 

caracterização, e outros elementos técnicos, mas também no aumento das competências dos 

atores. É neste processo de desenvolvimento, que o ator se encontra com a ambiguidade do 

trabalho mais livre e criativo, porém sincronizado, à exigência de prática corporal e de 

aperfeiçoamento de diversos aspetos técnicos.  

No contacto com a realidade do teatro, Barba (1993, p. 205), mostrava que “quando 

um ator ou uma atriz se lançam na multidão quotidiana de uma rua ou de um mercado, 

não há fusão, nem comunhão como essa massa. Eles não fazem mais que fortalecer a 

própria identidade. Daí nasce a possibilidade de uma relação.” Todavia para existir essa 

relação, o ator precisa dar início a uma comunicação corporal prévia, com trabalho 

postural, de coordenação motora, de equilíbrio, de resistência, de flexibilidade e de força. 

Elementos que figuram no teatro físico, que segundo, Nina Ayres (2008, p. 158), “é uma 

das técnicas de performance mais eficaz no espaço teatral exterior “e tal como o teatro de 

rua, este pretende instituir na narrativa, ou dramaturgia ou encenação da própria cena do 

ator, uma correlação com a prática corporal. Na perspetiva de solidificar a expressividade 

corporal, através de uma interpretação preliminar consciente, é requerido um processo de 

expansão e contração muscular, além do aumento na plasticidade e consequentemente das 

amplitudes articulares, que se deve ao desenvolvimento de toda a estrutura 

musculotendinosa, como comprova Laban (1971, p. 48) “O controlo da fluência do 

movimento, portanto, está intimamente relacionado ao controle dos movimentos das partes 

do corpo.”  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Teatrais 

 

 108 

 Os múltiplos fatores que interagem com o corpo humano, permitem uma 

variabilidade de aceções que posteriormente concedem recursos fundamentais no decurso 

da investigação, ainda que conjetural. O trabalho de rotina deve incluir exercícios de 1- 

preparação física “(…) produções no exterior podem ser fisicamente exaustivas, pois os 

performers poderão ser requeridos a estar em palco em toda a peça” (Ayres, 2009, p. 68), 

além disso “precisam assegurar que não sofrem nenhuma lesão”; 2- exercícios de dança, 

que “podem ajudar a coordenar os performers, tanto ritmicamente como esteticamente” 

(idem, p. 160) e de 3- teatro físico “usando movimentos grandes ou exagerados ajuda o 

público a identificar as personagens. O teatro físico é uma das técnicas de desempenho 

mais eficazes num cenário ao ar livre” (idem, p. 162). 

 A minuciosidade do movimento, deve estar em simbiose com a expansão total do 

mesmo, para que funcione tanto a coordenação de uma demarcada parte do corpo que é 

movível numa determinada circunstância, como instantaneamente a execução de uma 

movimentação incontrolada. Para isso devemos trabalhar vários elementos: plasticidade, 

capacidade rítmica, resistência corporal, velocidade de reação e execução, elasticidade, 

equilíbrio, capacidade de deslocação, impulsão e isolamento.  

Para Kowzan (1997, p. 136), o movimento define-se pelas marcações da circulação 

do ator em palco: sucessivos espaços ocupados em relação aos outros atores, aos 

acessórios, aos elementos do cenário, aos espectadores, por diferentes formas de deslocar-

se (passo lento, precipitado, vacilante, majestoso, deslocamento a pé, de coche), através 

das entradas e saídas de cena; e através de movimentos coletivos. Todavia, no teatro de 

rua, nem sempre se podem considerar as marcações da movimentação do ator, isto porque 

a qualquer momento, poderá gerar-se uma situação imprevisível, que fará o mesmo alterar 

a sua planificação de circulação durante a cena.  

Para Vieites (2004, p. 79), quando falamos da expressão corporal, “temos 

necessariamente que falar da máscara, seja a máscara facial que o ator cria com a sua 

expressão, seja aquela que se cria pelo meio da maquilhagem ou a que já vem dada ao 

utilizarmos essa utilidade cénica que denominamos careta” (2004, p. 79). Para atendermos 

a estas técnicas, o domínio da linguagem corporal requere uma evolução da capacidade 

física, expandindo para todos os movimentos fundamentais do corpo. Na perspetiva da 

corporalização total, a relação entre o corpo, o espaço e a energia, é relevante e permite 

colocar em prática as seguintes valências: criatividade, improviso, experiências com 
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parâmetros do som e do movimento, intensidade, expressividade, ritmo, timbre, quebras e 

fluidez corporal. 

Em 2008 a companhia catalã, La Fura del Baus, realizou um projeto no âmbito 

Festival Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua (Centro de Criação de 

Teatro e Artes de Rua), realizado em Santa Maria da Feira, orientado por Jürgen Müller, 

um dos fundadores da companhia catalã. Trata-se de um grupo que trabalha sobretudo, 

com encenações de grande impacto visual, marcadas por formas urbanas. Os diretores e 

encenadores da companhia, desenvolveram exercícios e práticas, em aulas e ensaios, ao 

longo de dois meses, com cerca de 20 alunos das escolas secundárias do Concelho de Santa 

Maria da Feira, trabalhados para atuarem como atores no final do processo. A proposta 

final, pretendia desenvolver uma dramaturgia fragmentária, baseada na obra literária 

"Memorial do Convento", do Nobel da Literatura, José Saramago e após este trabalho, 

projetava-se desencadear um espetáculo denominado “Work in Progress 0.9”. A nível 

criativo, o trabalho desenvolve-se através de uma “teoria furera”: criar ideias, selecioná-

las, analisá-las e colocá-las em ação. São utilizadas várias áreas neste projeto: a dança, a 

música, a interpretação e a cenografia. Após um trabalho de pesquisa, de exploração de 

diversas técnicas de desenvolvimento motor e corporal, de interpretação textual e da 

própria corporalidade da obra, a embaraçada sequência de contextos, desencadeou um 

espetáculo de teatro rua. Foi apresentado na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira 

(no interior e no exterior do edifício), reforçando uma teatralização com maior vinculação 

entre os atores (alunos das várias escolas) e o público, tornando uma criação artística, 

inclusiva e social, pois “a criação do espaço dramático afeta necessariamente todo o espaço 

teatral e a sua estrutura interna, o que por sua vez afeta a relação entre atores e 

espectadores” (Vieites, 2004, p. 86).  

Iremos analisar a interação corporal no espaço cénico, que no teatro rua, se traduz 

por uma extensa listagem de lugares aproveitados para este âmbito: praças, ruas, terreiros, 

hospitais, escolas, igrejas, estádios, prisões. Além disso, o estudo empírico de cujos 

resultados se mostram neste artigo, pretende analisar as possibilidades e emergências do 

trabalho do corpo do ator no teatro de rua e, em consequência, definir as necessidades, 

exercícios e técnicas para o domínio da linguagem corpórea. Pois, de acordo com Laban 

(1978, p. 21), “um carácter, uma atmosfera, um estado de espírito, ou uma situação, não 

podem ser eficientemente representados no palco sem o movimento e sua inerente 

expressividade”.  
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METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa sistemática com foco no âmbito do corpo do ator no 

teatro de rua, com as palavras-chave: corpo, ator e teatro de rua. 

Utilizando a triangulação para defirnir a metodologia, aplicou-se uma pesquisa 

múltipla: a. Busca e análise desenvolvida através do processo de seleção de artigos, 

dissertações e teses de bases de dados e  recolha bibliográfica; b. Estudo do projeto “Work 

in Progress 0.9”, com ênfoque nos exercícios e práticas trabalhadas no desenrolar do 

mesmo. Com este trabalho prévio, podemos desenvolver um método de trabalho do corpo, 

inserido no processo de evolução do ator, com maior aprofundamento na corporalidade. 

Apesar de admitirmos, em determinados espetáculos, a existência de alguma 

superficialidade de movimento do corpo ou dos gestos, a mesma terá de ser trabalhada, 

pois a minuciosidade requer fundamento teórico e prático, não podendo desvincular o 

corpo e seu ímpeto, da palavra e do seu significado.     

É transversalmente à Análise de Movimento de Rudolf Laban28 (LMA) que 

analisamos o trabalho corporal no seguimento de uma compreensão corpórea, da prática 

de um movimento amplo e definido, além da qualidade desse movimento. Trata-se de 

cruzar as várias dinâmicas: resistência, noção corporal, corpo no espaço, corpo no tempo, 

ritmo, diferenciação articular e muscular.  

Para Laban, os estudos do movimento "consistem na busca da linguagem corporal 

de cada pessoa, e a expansão das suas possibilidade expressivas, ao invés da limitação a 

uma forma estética específica." (Fernandes, 2006, p. 334) É portanto, desta forma, que 

constituimos uma sólida fundamentação através destas técnicas, que nos transmitem uma 

transparência de conteúdo, mas um consistente sistema. Sendo uma forma teórica para 

observar a movimentação do ator, “a arte do movimento no palco incorpora a totalidade 

das expressões corporais, incluindo o falar, a representação, a mímica, a dança e mesmo 

o acompanhamento musical” (Laban, 1978, p. 23). 

 

 
28 Rudolf Laban, teórico, coreógrafo e bailarino, que desenvolveu “Arte do Movimento”, 

internacionalmente conhecida como LMA – Laban Movement Analysis, era usada como forma de descrição 

e registo de movimento cénico ou quotidiano (de cunho artístico e/ou científico), método de treinamento 

corporal (teatro, dança, musical), coreográfico, diagnóstico e tratamento em dança-terapia.” (Fernandes, 

2006, p. 28).  
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

     Contacto com a técnica  

Existem alguns aspetos cruciais, para pensarmos o corpo como instrumento de 

trabalho: a) o tamanho do espaço cénico (velocidade, dinamismo, equílíbrio), b) a 

metereologia e o tempo do corpo em cena (força, resistência), c) o interesse e motivação 

do público (expressividade), d) a intepretação (fluidez, rigidez, criatividade, capacidade 

rítmica, noção corporal, expressividade), além de que os atores podem desempenhar 

diferentes papéis, dentro de diversas temáticas (lutas, danças, desportos, estátuas), com 

variadas componentes (fogo, água, gruas, árvores, máscaras, pirotecnia).  

(…) se relacionarmos as palavras aos movimentos físicos que lhes deram 

origem, se o aspeto lógico e discursivo da palavra desaparecer sob seu 

aspeto físico e afetivo, isto é, se as palavras em vez de serem 

consideradas apenas pelo que dizem gramaticalmente falando forem 

ouvidas sob seu ângulo sonoro, forem percebidas como movimentos, e 

se esses movimentos forem assimilados a outros movimentos diretos e 

simples tal como os temos em todas as circunstâncias da vida e como os 

autores não os têm suficientes em cena, a linguagem da literatura se 

recomporá, se tornará viva; e ao lado disso, como nas telas de alguns 

velhos pintores, os próprios objetos começarão a falar (Artaud, 1996, pp. 

140-141). 

Trata-se de manter uma interligação dos elementos essenciais do espetáculo, 

compilando-os e interpretando-os em contacto com o ator, de maneira a que nenhum 

movimento seja dissipado. Primeiramente, definimos o movimento como uma 

componente básica da vida, quando o corpo ocupa a espacialidade e a sua duração, porque 

este “não se contenta em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, 

retoma-os em sua significação original, que se esvai na banalidade das situações 

adquiridas” (Merleau-Ponty, 1999, p. 149). 

 

 

 

 

 

“Work in Progress 0.9” La Fura dels Baus 

Santa Maria da Feira, 2009 

Fonte: Manuel de Azevedo 
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Num segundo ponto, através dos conceitos básicos da LMA -Corpo, Expressividade, 

Forma e Espaço, categorizamos a preparação do ator: 

“ANÁLISE DO MOVIMENTO” DE RUDOLF LABAN 

Movimentos Correr, saltar, oscilar, calcar, tatear, sacudir, baloiçar, rodar, ondular, quebrar, dobrar, 

erguer, tremer, estabilizar, estatizar, respirar, pressionar, flutuar. 

Corpo no Espaço Direções e Níveis: esquerda, direita, cima, baixo, diagonal, horizontal, vertical. 

Em linha, em roda, fora, dentro, externo, interno. 

Corpo no Tempo/Velocidade Rápido, lento, moderado, estático 

Dinâmicas Conjugação de elementos (tempo, espaço, cenografia, elementos externos) 

Interação em grupo ou pares, e individual. 

Outras Variantes Voz, Musicalidade, Ritmo, Texto 

Forma Corporal Esticado, Curvado, Dobrado, Quebrado, Alongado, Agachado, Rígido, Mole; Noção de Centro 

Corporal 

Respiração Preparação e Relaxamento do Corpo 

Transferências de Peso Livre, marcado, com e sem isolamentos; Controlo do peso; Equilíbrios 

Expressividade Com base na ação decorrente, com base no sentimento interior, com base nas sensações externas 

Flexibilidade/Extensibilidade Rotações, flexibilidade membros inferiores, flexibilidade tronco, elasticidade muscular  

Força Impulsão; Saída e Entrada dos Exercícios; Força Gravitacional 

 

A preparação do projeto “Work in Progress 0.9” iniciou através da escolha de três 

excertos da obra “Memorial do Convento”, que posteriormente foram analisados, textual 

e corporalmente, de forma a construir imagens representativas: 

“Violência”29, “O Desconhecido” e “O Outro”, ambas as imagens representadas pelo 

mesmo excerto30 e “O Amor”31. A escolha interpretativa atuou em simultâneo com a 

seleção do espaço cénico, sendo que cada imagem teria o seu próprio espaço dentro do 

 
29 “Deveria isto bastar, dizer de alguém como se chama e esperar o resto da vida para saber quem é, se 

alguma vez o saberemos, pois ser não é ter sido, ter sido não é será, mas outro é o costume, quem foram os 

seus pais, onde nasceu, que idade tem, e com isto se julga ficar a saber mais, e às vezes tudo...” (Saramago, 

J1982, p. 242). 
30 “Não há diferença nenhuma entre cem homens e cem formigas, leva-se isto daqui para ali porque as 

forças não dão para mais, e depois vem outro homem que transportará a carga, até a próxima formiga, até 

que, de costume, tudo termina num buraco, no caso das formigas lugar de vida, no caso dos homens lugar 

de morte, como se vê não há diferença nenhuma.” (idem, p. 118). 
31 “(…) E circulavam burros à nora, de olhos tapados para terem a ilusão de caminhar a direito, não sabendo, 

como não sabiam os donos, que andando realmente a direito, também acabariam por vir parar ao mesmo 

lugar, porque o mundo é ele uma nora e são os homens que, andando em cima dele, o puxam e fazem andar. 

Mesmo já cá não estando Sebastiana Maria de Jesus para ajudar com as suas revelações, é fácil ver que, 

faltando os homens o mundo pára.” (idem, p. 66). 
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espaço-mãe – Biblioteca Municipal de Sª Mª da Feira. Evidenciamos aqui, a relevância do 

trabalho do corpo dos atores envolvidos, pela diversidade de espaços cénicos que serviram 

de base para o trabalho de dois meses de ensaios e de alicerce cenográfico para o 

espetáculo final: 

“O Outro”: sala de biblioteca/exposições ampla, sem mobiliário, completamente 

vazia, com dois andares e com escada ampla interior. Como elementos cenográficos 

foram acrescentados: uma tela de projeção e uma caixa de música. 

“A Violência”: Espaço exterior da biblioteca, com jardim arquitetónico de grandes 

dimensões. Como elementos cenográficos foram adicionados: quatro bidões, duas 

dezenas de panos, carro de transporte de material em ferro, fardos de palha e seis 

tochas. 

“O Desconhecido”: Sala ampla, com dois andares, com escadas centrais interiores. 

Elementos adicionados: andaime de construção rodeado com plástico translúcido e 

cordas, e piano de cauda. 

“O Amor”: Sala de grandes dimensões, ampla, com escadas incorporadas para o 

exterior, onde incluía um jardim com um pequeno lago. Elementos adicionados: tela 

de projeção. 

É perceptível a multiplicidade de espaços e ambientes, que neste âmbito requere ao 

ator, uma capacidade e domínio da corporalidade, para consequente trabalho com o espaço 

cénico.  

 

 

 

 

“Work in Progress 0.9” La Fura dels Baus 

Santa Maria da Feira, 2009 

Fonte: Manuel de Azevedo 

“Work in Progress 0.9” La Fura dels Baus 

Santa Maria da Feira, 2009 

Fonte: Manuel de Azevedo 
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MOVIMENTOS E PRÁTICAS DO TRABALHO EXECUTADO DURANTE O PROJETO 

Aquecimento Corporal Rotação das várias articulações, isolando o corpo nas suas diferentes 

partes para aquecimento pormenorizado. 

Flexibilidade  Exercícios com base no Yoga 

Modelação da Energia Interior  Exercícios com base no Tai-Chi 

Improviso Corporal e Expressivo Grupo, pares e individual 

Espaço Noção de Espaço, Movimentação corporal com diversas direções 

Brainstorming32 

Indução e Interpretação de Ideias 

Através de Imagens, Sons, Musicalidades, Gestos 

Viewpoints33do Tempo Tempo, Duração, Resposta Cinestésica, Repetição 

Viewpoints do Espaço Forma, Gesto, Arquitetura, Relação Espacial. 

Exercício de adaptação à temperatura corporal Expressão corporal em simultâneo com modelagem de barro em todo o 

corpo, através de musicalidade. 

Despersonalização do “Eu” Libertação física e psíquica, movimentação de extrema velocidade e 

força. 

Corrida, levantamento de peso, feroz contacto corporal com o outro; 

Exercícios de vocalização selvagem; Fortes tumultos;  

Gerar Conflito e Manipulação do Público Rompimento da Quarta parede; 

Uso de material para produção de ruído e controlo corporal do “outro”. 

 

Segundo Müller34 (2016), “a rua, para a gente que exerce esta profissão, creio que 

é bastante dura. A rua tem a sua própria lei de funcionar, obrigando o ator a ser mais 

exagerado para atrair a atenção do público.  

Todavia, por outro lado, assim que o ator contacta com o público na rua, pode agitar 

e mover com o espaço, e a energia envolvente”. É com esta firmeza, sobretudo corporal, 

que o ator deve ir para as ruas, em que a ação implique mais além do que a própria palavra.  

As práticas observadas na tabela 1 e na tabela 2, permitem-nos verificar dois aspetos 

cruciais: 

 
32 Wilson, C. (2013) Brainstorming and Beyond. USA: Morgan Kaufmann, p. 2. - “Brainstorming é um 

método individual ou em grupo para gerar ideias, aumentando a eficácia da criatividade, ou encontrar 

soluções para problemas”.  
33 “Viewpoints é uma filosofia traduzida em técnicas, 1 - formação de artistas, 2 – construção de 

combinações; e 3 - criação de movimento para o palco” (Bogart & Landau, 2005, p. 7). 
34 Müller, J. (2016) Entrevista concedida a Susana de Figueiredo. Santa Maria da Feira. 
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a) Ambas evidenciam o trabalho corporal através dos exercícios específicos para 

divergentes noções: tempo, espaço, expressividade, despersonalização, divisão corporal 

em setores para posterior trabalho corpóreo. “Pensar o corpo humano em termos de 

arquitetura tridimensional (comprimento, largura e profundidade do corpo, Eixos 

Vertical, Horizontal e Sagital) é uma questão fundamental para relacionar 

dinamicamente o corpo em movimento com o espaço” (Fernandes, 2006, p. 178). 

b) A perceção da Coreologia35 como parte determinante do processo de interiorização 

corpórea. Por tratar-se de um sistema de estudo do movimento, “que permite registar e 

analisar dados teóricos e práticos de maneira inteligível, confiável e de fácil 

interpretação: não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos” 

(Fernandes, C. 2006, p. 46), permite-nos colocar o movimento corporal como suporte e 

instrumento para a ação e interpretação no teatro de rua.  

 

CONCLUSÕES 

O corpo, como forma estimulante de comunicação, entre nós, o outro e a 

comunidade onde nos inserimos, potencia a conexão com o cosmos. A energia inerente a 

esta ligação, intensifica a acepção dos gestos, o balanço dos movimentos, uma 

interpretação perdurável, em linguagem visual, das sensações cinestésicas e articulares 

do momento (Merleau-Ponty, 1999, p. 144). Os atores devem manter um treino regular e 

especializado, que tenha enfoque na sua preparação e domínio em cena.  

A dança, através da sua autenticidade, é também uma forma de criação de 

movimentos contruídos coreograficamente, que adotam “uma forma de expressão e 

comunicação complexa, porque envolvem valores e preconceitos, refletem o contexto 

histórico, económico, cultural e educativo e podem suscitar discussão” (SIQUEIRA,  

2006, p. 5). Observamos igualmente, a importância do ator adquirir capacidades no 

âmbito do ritmo e da musicalidade, uma vez que “(…) a compreensão da cena como uma 

ação interdisciplinar e também essencialmente musical, atribui à musicalidade um status 

predominante, o que estabelece para o oficio do ator uma potência especialmente 

musical” (Rasslan, 2013, p.7).  

 
35Coreologia – “É um campo de estudo primeiramente desenvolvido e implementado no Laban Center 

London (hoje Trinity Laban Conservatório de Música e Dança, Londres)” (Fernandes, 2005, p. 61). 
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Conjuntamente, “a tradicional Commedia Dell’Arte do teatro italiano, que 

influenciou muitos movimentos de teatro físico e de outros estilos teatrais ao longo do 

século”, pode proporcionar um sólido trabalho corporal ao ator (Ayres, 2008, p. 158). 

La Fura del Baus em conjugação com os elementos participantes do “Work in 

Progress 0.9”, evidenciou o teatro de rua, como uma prática artística transcendente, ao 

mesmo tempo que desenhou uma forma diferente de ver teatro, conseguindo manter em 

simultâneo, a atuação em diversos espaços urbanos. Porém, estes espaços estão 

convertidos em espaços cénicos, com diversas formas de transição e através de diferentes 

linguagens, como as imagens de vários quadros, em que a moldura é o espaço, e a pintura 

é a interpretação e personificação da obra. Para Vieites, “a criação do espaço dramático 

afeta necessariamente todo o espaço teatral e a sua estrutura interna, o que por sua vez 

afeta a relação entre atores e espectadores” (Vieites, 2004, p. 86). Como podemos 

analisar, das transformações e mudanças das sociedades do passado, o teatro de rua é um 

impulsionador de ideias e visões do mundo. 

Concluimos que, a formação corporal do ator, deve seguir-se paralelamente ao 

trabalho de várias valências, que propiciam uma multiplicidade de técnicas, de expressões 

e de interações  entre as várias artes. Trata-se de aprovar uma simultaneidade de 

experiências e práticas, possibilitando o processo de formação em conformidade com o 

trabalho em cena e com o prévio processo de criação, pois segundo Laban “o movimento 

humano com todas as suas implicações mentais, emocionais e físicas, é o denominador 

comum à arte dinâmica do teatro” (Laban, 1978, p. 29). 
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OS ELEMENTOS SIMBÓLICOS EMPREGUES NA COMPOSIÇÃO DA “ABÓBADA 

CELESTE” 

The symbolic elements used in the composition of the “Dome Celeste” 

  

 

 
CANOTILHO, Luís36 

 

 

Resumo 

Mais conhecido como Firmamento para o público em geral, a Abóbada Celeste define-se como o 

hemisfério celeste visível, cujo estudo pertence ao campo específico da astronomia. Contudo o 

presente trabalho pretende compreender o conceito, fora do campo científico, através de uma 

leitura simbólica muito singularizada, contextualizada e interpretada, no seio de uma sociedade 

discreta, como é a Maçonaria. O presente trabalho que teve como base a revisão da literatura 

sobre o tema, ao nível dos elementos simbólicos, manuais dos rituais e publicações de caráter 

histórico, serviu de base para a elaboração de uma composição pictórica que veio a ser executada 

nos tetos dos dois templos do Rito Escocês Antigo e Aceite da Grande Loja Regular de Portugal / 

Grande Loja Legal de Portugal, na cidade do Porto, no mês de agosto de 2016. 

Abstract 

Better known as Firmament to the general public, the Celestial Dome is defined as the visible 

celestial hemisphere, whose study belongs to the specific field of astronomy. However this study 

aims to understand the concept outside the scientific field, through a symbolic reading very 

singularized, contextualized and interpreted within a discrete society, such as Freemasonry. This 

work was based on the review of the literature on the subject, the level of symbolic elements, 

manuals of ritual and historical character of publications, served as the basis for the development 

of a pictorial composition that came to be performed on the roofs of the two temples Ancient and 

Accepted Scottish Rite of the Grand Lodge of Portugal Regular / Grand Lodge Legal Portugal, in 

Oporto, in august 2016. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Se o âmbito deste artigo científico se limitasse ao âmbito da comunidade que 

pratica e aperfeiçoa a cultura maçónica, passaríamos apenas a descrever a metodologia 

aplicada à composição pictórica que realizámos durante o mês de agosto de 201637. 

Sobre a maçonaria enquanto organização, existem as mais díspares opiniões no 

público em geral, muitas delas de caráter negativo, motivadas pelo desconhecimento e 

baseadas numa opinião de “senso comum”, fundamentalmente nas franjas mais incultas 

da nossa sociedade. Como sabemos, estamos perante uma opinião baseada na transmissão 

de experiências acumuladas de um determinado grupo social, que segundo Gadamer 

(1998), permitiu principalmente em Portugal, considerar esta instituição como anticlerical 

e potencialmente vocacionada para o domínio das estruturas em que assenta uma 

sociedade democrática. Estamos perante o mundo das crenças e das proposições, ausente 

de qualquer evidência real ou científica. Este estigma que ainda hoje domina as 

comunidades menos cultas transformou-se como que numa mera crença de caráter 

popular e superficial, baseada apenas nas aparências, na subjetividade, assistemática e 

acrítica (Ander-Egg, 2007). Referimo-nos ao período da 1.º República Portuguesa (5 de 

outubro 1910 – 28 de maio 1926), onde a maçonaria irregular38 assumiu um papel de 

enfrentamento às instituições que assumidamente apoiavam a monarquia, como foi o caso 

da Igreja (Lázaro, 1996). Estamos a falar do Grande Oriente Lusitano (GOL)39 que 

teve um papel fundamental na Revolução Republicana do 5 de outubro de 1910 e que 

antes, teria participado na Revolução Liberal de 1820 e na Abolição da Pena de Morte em 

Portugal, em 1867 (Marques, 1998). 

 

 
37. No Rito Escocês Antigo e Aceite estamos no ano de 6016. 
38. A maçonaria, independentemente dos seus ritos específicos está atualmente dividida em Regular e 

Irregular. 

A Maçonaria Regular, também designada de operativa, terá tido início por volta de 1356, tornando-se 

especulativa em 1717, e está historicamente ligada à Grande Loja Unida de Inglaterra. Inspira-se na Bíblia 

cristã ao nível dos seus conceitos morais e metafísicos, e de alguma forma está ligada às igrejas Católica e 

Protestantes, assumindo uma total e explícita neutralidade nos assuntos do foro político e religioso. 

A Maçonaria Irregular é constituída por todas as organizações maçónicas não associadas à Grande Loja 

Unida de Inglaterra, onde se incluem as maçonarias femininas e “mistas”. 

Se a maçonaria Regular não admite membros que não acreditem na existência de um deus universal, a 

maçonaria Irregular permite entre os seus membros a existência de correntes ateias. 
39. O Grande Oriente Lusitano foi fundado em 1802 e constitui a estrutura maçónica mais antiga em Portugal 

(Carta patente de 1802 da Grande Loja dos Antigos, de Londres. Cf. Marques 1986, pp. 674-684) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_Lusitano#CITEREFMarques1986
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Em 1991 era criada em Portugal a Grande Loja Regular de Portugal 

(GLRP) a partir de um desentendimento (VILELA, s.d.) no seio do GOL40. 

Em 1996 surge uma cisão no seio da GLRP41 a partir da qual viria a ser criada a 

Grande Loja Legal de Portugal / Grande Loja Legal de Portugal (GLLP / 

GLRP). Atualmente é a única Obediência Maçónica (Boucher, 1990) regular 

reconhecida pela Grande Loja Unida de Inglaterra (UGLE) e pela maioria das 

obediências maçónicas (Anderson, 1734). 

Já muito se escreveu sobre esta organização, onde como já referimos, nos países de 

origem católica, é sistematicamente estigmatizada pela população, fruto da ignorância e 

de grupos conservadores, mas também através de uma leitura histórica que começou no 

reinado de D. José I (1750-1777). Posteriormente durante a 1ª República (1910-1926), 

onde a igreja perderia grande parte dos privilégios como o quase total domínio sobre a 

educação dos portugueses. Contudo a história documental permite-nos considerar a 

maçonaria como uma instituição ou sociedade discreta disseminada por todo o mundo 

(exceto em países de governos totalitários), cujos membros cultivam os princípios da 

liberdade, da democracia, da igualdade e da fraternidade, constituindo-se numa 

organização iniciática e filosófica (Macnulty, 2008). Muitos dos maiores vultos da 

humanidade pertenceram a esta organização (Davis, 2013), que como já dissemos, 

provoca no público em geral sentimentos de rejeição, mas também de profundo respeito 

e admiração. Neste caso, poderemos mencionar melhor exemplo do que o do maçon 

português Sebastião José de Carvalho e Melo? Odiado pelos grupos mais conservadores 

da igreja e da monarquia, a sua obra ímpar enquanto estadista42, possuidor de um 

profundo pensamento marcado pelo Iluminismo (Reill, 2004), permitiu a mais profunda 

transformação num país completamente estagnado e dominado pelos grupos mais 

retrógrados.43 

 
40. O desentendimento, segundo o autor citado, surgiu no final de 1984, entre o filho do seu ex. Grão-Mestre 

Adelino da Palma Carlos e o grupo mais próximo do então Grão-Mestre José Eduardo Simões Coimbra. 
41. A GLRP viria a ser absorvida pela GLLP / GLRP em 15 de julho de 1991. 
42. Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal (1699 –1782) foi secretário 

de Estado do Reino durante o reinado de D. José I (1750-1777). 
43. O Marquês de Pombal acabou com a escravatura em Portugal continental (12 de fevereiro de 1761); 

Reconstruiu a cidade de Lisboa após o terramoto de 1 de novembro de 1755; Extinguiu os Autos-de-Fé;  

Em 25 de maio de 1773 acabava com a discriminação que se exercia entre Cristãos-velhos e Cristãos-novos; 

Criou a 1ª região demarcada do mundo em 1756 (Companhia para a Agricultura das Vinhas do Alto Douro); 

Criou em 1773 a Companhia Geral das Reais Pescarias do Reino do Algarve; A educação que era dominada 

quase exclusivamente pela igreja, através da Companhia de Jesus, passou-a para a responsabilidade do 

estado, restruturando então a Universidade de Coimbra e extinguindo a Universidade de Évora que 

pertencia aos Jesuítas; Realizou uma reforma completa no campo da economia e das finanças, permitindo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1750
https://pt.wikipedia.org/wiki/1777
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adelino_da_Palma_Carlos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eduardo_Sim%C3%B5es_Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Oeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Pombal_%28t%C3%ADtulo%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/1699
https://pt.wikipedia.org/wiki/1782
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1750
https://pt.wikipedia.org/wiki/1777
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Geral_das_Reais_Pescarias_do_Reino_do_Algarve
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A proposta de trabalho 

Desde o princípio desta década, a GLLP / GLRP tem tido um 

grande crescimento de membros em Portugal, a que não é alheio o trabalho realizado 

pelos seus Grão-Mestres. Fundam-se novas lojas por todo o país e como consequência, 

as instalações do principal Templo44 da cidade do Porto, da rua do Dr. Ricardo Jorge, 

foram sujeitas a uma intervenção profunda para poderem funcionar ao mesmo tempo 

várias lojas45, de ritos diferentes, a partir da decisão do Grão-Mestre Júlio Meirinhos46. O 

espaço interior foi totalmente remodelado para poderem ser praticados os Rito Escocês 

Antigo e Aceite47, o Rito Escocês Retificado48, o Rito de York49, o Rito Adonhiramita50 e 

o Ritual de Emulação. Contudo não nos compete através deste trabalho definir os 

princípios em que se baseia a maçonaria, as suas origens históricas, a diferenciação dos 

seus ritos ou a organização interna de um templo maçónico. Como já referimos, este 

artigo pretende limitar-se a descrever o trabalho pictórico realizado nos tetos das duas 

salas remodeladas do principal Templo do Porto. O desafio consistiu em representar 

através de uma composição pictórica e escultórica o conceito inerente à cultura maçónica, 

designado de Abóbada Celeste, que se aplica ao teto do templo do Rito Escocês Antigo e 

Aceite (REAA), no espaço remodelado da GLLP / GLRP da 

cidade do Porto, inaugurado em Julho de 6016 pelo Grão Mestre Júlio Meirinhos, onde 

foram construídas duas salas para o REAA A, cuja remodelação da arquitetura 

interior esteve a cargo do Arquiteto Carlos Almeida Ribeiro. 

 

 
um grande desenvolvimento da indústria portuguesa, principalmente a exportadora, como foi o caso da 

cerâmica, e impediu a importação de produtos das então potências hegemónicas da época (Alemanha, 

França e Inglaterra). 
44. LEIGH, 2006. 
45. A maioria das pessoas confunde os termos Templo Maçónico e Loja Maçónica. O Templo é um espaço 

físico onde reúnem geralmente várias Lojas. Uma loja é uma estrutura formada por homens (maçons) que 

reúnem regularmente praticando um determinado rito que adotaram. 
46 Júlio Santana Meirinhos, é uma das personalidades portuguesas mais influentes no domínio político e da 

cultura (língua e culturas mirandesa). Exerceu ao longo da sua carreira diversos cargos políticos, tendo 

obtido vários prémios e condecorações. Atualmente é uma das personalidades mais influentes, a nível 

mundial, na maçonaria. 
47. O Rito Escocês Antigo e Aceite foi organizado a partir de 1804 e deriva do Rito de Heredom, praticado 

na época em que os Cavaleiros Templários fugiram para a Escócia. Está intimamente ligada ao Antigo 

Testamento bíblico e à Lenda de Hiram (lenda que está na base de toda a maçonaria simbólica). 
48. O Rito Escocês Retificado, também conhecido como Rito de Willermoz (o seu fundador), foi criado nos 

anos 20 do século passado e, inspira-se profundamente nos princípios da cavalaria, mais propriamente dos 

Cavaleiros Templários. 
49. O Rito de York é o mais influente na sociedade americana e baseia-se num teísmo profundamente cristão. 

Fundado em 1799, é o rito mais antigo e é o que tem mais seguidores a nível mundial. 
50 O Rito Adonhiramita esteve durante muito tempo a ser praticado apenas no Brasil e está ligado aos 

conceitos do ecumenismo, do esoterismo, da alquimia, do hermetismo, do sincretismo e da cabala. 

https://www.gllp.pt/index.php/rito-escoces-antigo-e-aceite
https://www.gllp.pt/index.php/rito-escoces-antigo-e-aceite
https://www.gllp.pt/index.php/rito-escoces-rectificado
https://www.gllp.pt/index.php/rito-de-york
https://www.gllp.pt/index.php/rito-adonhiramita
https://www.gllp.pt/index.php/ritual-emulacao
https://www.gllp.pt/index.php/rito-escoces-antigo-e-aceite
https://www.gllp.pt/index.php/rito-escoces-rectificado
https://www.gllp.pt/index.php/rito-de-york
https://www.gllp.pt/index.php/rito-adonhiramita
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Figura 1 – Salas onde foi realizada a Abóbada Celeste.51 

 

Na Figura 1 está representada a planta do espaço de intervenção constituído por 

suas salas: Sala A com 93 m2 e 87 lugares (lado esquerdo); Sala B com 100 m2 e 96 

lugares (lado direito). 

Não existindo uma parede divisória fixa entre as duas salas, apenas placas de 

madeira amovíveis, permite retirando a divisória, a realização de grandes reuniões como 

uma Grande Loja. Para o efeito e dado que o Oriente da sala A é de maiores dimensões, 

basta fazer correr a cortina negra do Oriente da sala B, cobrindo o respetivo delta 

luminoso, para passar a funcionar apenas um espaço que permite a existência de mais de 

uma centena de lugares. 

Dado que a normalidade em termos funcionais será o trabalho contínuo nos dois 

espaços designados, a decoração ao nível da pintura e dos elementos simbólicos foi 

repetida, permitindo que duas Lojas reúnam ao mesmo tempo. 

 

DEFINIÇÃO MAÇÓNICA DE ABÓBADA CELESTE 

Convém desde já referir que sobre esta temática não encontrámos qualquer tipo de 

manual oficial, com regras previamente estabelecidas e aprovadas superiormente, com a 

designação dos elementos simbólicos a colocar no teto de um Templo do REAA, 

bem como da sua distribuição em termos de composição. Limitamo-nos a indicações e 

sugestões, que desde os séc.s XVIII e XIX nunca coincidiram, pelo que nos atrevemos a 

considerar que as propostas encontradas, partem das orientações e interpretações pessoais 

de mestres, associados à criatividade e destreza psicomotora do artista que executou a 

obra. 

 
51. Projeto do Arquiteto Carlos Almeida Ribeiro. 
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Na maçonaria, a oralidade (Bondarik, 2010) é caraterística dominante, fruto de um 

passado que se exigia de secretismo, não só devido às perseguições havidas em 

determinados períodos da nossa história, mas fundamentalmente porque a compreensão 

dos conhecimentos esotéricos tem como suporte a lenda e o símbolo (Mackey, 1869). 

Tendo em conta que a lenda é fruto exclusivo da tradição, sem qualquer tipo de 

documento histórico que demonstre a sua autenticidade, podemos concluir que a sua 

origem está na oralidade. Contudo é necessário que o leitor compreenda que estamos 

perante um procedimento de caráter pedagógico em relação aos iniciados nesta ordem 

(aprendizes e companheiros), já que se não existe conteúdo, o objetivo é estabelecer 

doutrina filosófica. Portanto não se coloca aqui o contexto científico! Logo os dois 

modelos pedagógicos de aprendizagem baseiam-se em símbolos e lendas. Devemos 

mesmo considerar que estamos no mundo do criticismo de Kant (Moya, 2013) já que a 

análise crítica da origem, do valor e dos limites do conhecimento racional constituem-se 

no ponto de partida da reflexão filosófica. 

Para crer em Deus basta erguer o olhar para cima 

(Platão 428? – 348? A. C.) 

No campo da arquitetura serão os romanos a construir edifícios com o teto em forma 

de abóbada nos templos religiosos, embora em honra dos deuses romanos, herdados da 

cultura religiosa grega. Sabemos que a cobertura dos templos gregos era de madeira na 

base de uma estrutura de traves entrelaçadas horizontalmente (Janson, 1992), o mesmo 

sucendeu com outras civilizações como a Egípcia e a Egeia (Cicládica, Minoica e 

Micénica). Portanto a forma em abóbada é comum aos templos religiosos romanos e 

posteriormente, adotada aos templos cristãos (Hani, 2001). Na cultura religiosa islâmica 

este conceito simplesmente não existe, onde qualquer tipo de representação está ausente 

(Barrucand, 1992). Desde sempre a abóbada de um tempo pretende simbolizar o cosmos 

através da representação do “firmamentum” celeste, a morada dos deuses. No templo 

maçónico não se representam figuras humanas, deuses ou santos na Abóbada Celeste. 

Simplesmente representa-se o teto do verdadeiro templo da humanidade, se 

considerarmos simbolicamente a Loja através um significado universal (Leadbeater, 

1923). 
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Quando falamos sobre maçonaria, estamos perante uma sociedade com uma cultura 

hermética52 sob o ponto de vista filosófico, onde a cultura maçónica apropriou-se ao longo 

dos tempos de várias correntes místicas e filosóficas que começam na civilização egípcia, 

na astrologia, na alquimia, na Caballah, no exoterismo medieval cristão e no pensamento 

Rosa-cruz. Tal é o caso da religião praticada no Antigo Egito através da valorização do 

culto do Sol e da astrologia, representados no teto do Templo de Luxor (Castellani, 2012). 

Posteriormente esta prática influenciaria os povos da Antiga Grécia, o Romano e o Judeu. 

Relativamente à Abóbada Celeste, seja num Templo do REAA, num 

Templo Católico ou num templo Judaico, podemos concluir que existe uma perspetiva 

comum no que respeita ao pensamento filosófico místico judaico-cristão, cuja base 

encontramos logo nos cinco primeiros versículos do livro bíblico de Géneses: 

No princípio Deus criou os céus e a terra. 

1. Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o 

Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 

2. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. 

3. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 

4. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde 

e a manhã; esse foi o primeiro dia.  

Livro bíblico de Géneses 1. 

São estas as palavras que determinarão a divisão em duas partes do Templo de 

Salomão (tabernáculo) e dos templos cristão e maçónico. Se no Templo de Salomão o 

“Santo dos Santos” era o local mais sagrado onde estava a Arca da Aliança, lugar de 

acesso reservado aos sacerdotes (Gest, 2012) da tribo de Levi, no templo cristão o “Altar” 

é o espaço reservado aos sacerdotes e onde se encontram objetos sagrados como a 

Âmbula, o Cálice, o Ostensório e o Crucifixo. No templo maçónico o “Oriente” é o lugar 

reservado fundamentalmente ao Venerável-mestre e onde se encontram elementos 

simbólicos considerados sagrados como o Delta Luminoso e o Candelabro de três velas. 

Todos os elementos e objetos simbólicos referidos representam o sagrado através da Luz, 

que por sua vez se associa ao Conhecimento e consequentemente, ao Poder. 

  

 
52. O hermetismo é o campo de estudo e prática da filosofia oculta. 
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O restante espaço do templo de Templo de Salomão tinha a designação de “Santo” 

(Horne, (1991) e era reservado aos fiéis que assistiam ao ritual judaico. No caso do templo 

cristão a zona dedicada aos fiéis tem a designação de “Nave”. No templo maçónico o 

lugar destinado aos Aprendizes, Companheiros e Mestres designa-se de “Ocidente”. Nos 

três casos referidos estamos perante um espaço de aprendizagem e, portanto, “sem luz”, 

permitindo a necessária concentração para a aquisição do conhecimento (Davis, 2013). 

Em qualquer das situações, o primeiro espaço referido (“Santo dos Santos”, “Altar” ou 

“Oriente”) está sempre num plano superior. 

Se no teto do templo religioso são fundamentalmente representados símbolos e 

figuras humanas (Jesus Cristo, apóstolos e santos), geralmente inseridas numa 

composição espacial (Gombrich, 2014). No templo maçónico do REAA 

representa-se a imagem do universo estrelado com o sol, os planetas do nosso sistema 

solar, constelações, nuvens e símbolos, estando ausente qualquer tipo de representação 

da figura humana. No que respeita à representação pictórica da abobada celeste existe 

apenas um elemento comum entre o templo cristão e o templo maçónico e que consiste 

na representação do céu e do firmamento. 

Com a evolução da arquitetura a forma de abóbada no “Altar” e no “Oriente” 

deixou de ser realizada nos novos templos, passando a ser um plano horizontal. Quando 

se constitui um novo templo maçónico, raras são as vezes que se parte de uma estrutura 

arquitetónica projetada com as dimensões em harmonia com os antigos rituais e baseadas 

em princípios geométricos como a medida áurea. Raros são templos da Maçonaria que 

possuem a forma de uma abóbada no Oriente, pelo que a representação pictórica está 

limitada a um espaço arquitetónico constituído por um teto plano e com um pé bastante 

baixo, como foi o caso do presente projeto. 

 

SIGNIFICADO E SIGNIFICÂNCIA SIMBÓLICA NA DICOTOMIA 

MAÇÓNICA 

A maçonaria deve ser traduzida através de uma dicotomia ao nível da linguística. 

Esta questão colocou-se a Platão, Sócrates e Aristóteles, quando observavam na Alma o 

lugar privilegiado da Razão, da Sabedoria e da Ciência. Neste sentido o Corpo é 

secundário já que erra e permite o enfraquecimento do pensamento. Estamos perante a 

visão idealista do universo em que se baseia a Maçonaria e que nasce na Grécia Antiga: 
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“Nada caracteriza melhor o homem do que o fato de pensar” 

Aristóteles (384 – 322 a. C.) 

“Tudo era um caos até que surgiu a mente e pôs ordem nas coisas” 

Anaxágoras (500 - 428 a.C.). 

 

É esta a razão porque a Maçonaria se baseia fundamentalmente em símbolos. Como 

tal significante e significado (PIETROFORTE, 2004) têm uma importância crucial na 

leitura que se realiza sobre o signo da Figura 2. 

 
Figura 2 – Acácia.53 

 

O Significante é a forma. O Significado é o conceito (conteúdo). Portanto o Signo 

é formado através do conjunto indissociável do Significante e do Significado. No caso da 

Figura 2 estamos perante um Signo, onde a palavra acácia é o Significante e a imagem da 

folha é o Significado (conteúdo). A disciplina que se ocupa do estudo dos símbolos é a 

semiótica (Eco, 2009). 

Entre Signo e Símbolo o espaço linguístico é muito curto porque o Símbolo não 

deixa de ser um Signo representado de forma abstrata. Na maçonaria o Símbolo é o 

elemento mais importante e essencial em todo o processo de comunicação entre os seus 

membros, mas também o método pedagógico utilizado na instrução em qualquer dos 

inúmeros graus existentes. Contudo a comunicação através do Símbolo nem sempre 

assume a forma seja abstrato como na Figura 2, ou como no caso da representação do 

Grande Arquiteto do Universo (GAdU), através da forma abstrata triangular do 

“Delta Luminoso”. Muitas vezes assume a forma realista como na imagem representativa 

da Lua, situada sobre o Primeiro Vigilante (1.º V). 

 
53. Elaboração própria. 
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OS ELEMENTOS SIMBÓLICOS DA ABÓBADA CELESTE 

 

Se o rigor é apanágio da estrutura maçónica, a realização de uma composição 

meramente decorativa impediria certamente que se atingissem os objetivos e a 

plasticidade que se pretende com um 

ambiente fraternal e propicio para concentrar sua atenção e esforços 

para melhorar seu caráter, sua vida espiritual e desenvolver seu 

sentimento de responsabilidade, fazendo-lhes meditar tranquilamente 

sobre a missão do homem na vida, recordando-lhes constantemente os 

valores eternos, cujo cultivo lhes possibilitará acercar-se da verdade 

(Zapolla, 2002). 

Se referirmos a “prancha” realizada por Ribeiro (2015), onde refere 

A abóboda decorada com os corpos celestes simboliza também a 

abertura da consciência do homem, a sua transcendência, como que um 

passo mais na perceção da existência de um Ser Supremo. 

Entendemos a importância que tem na criação do ambiente de caráter dramático 

que está em sintonia com o ritual que se vai praticar durante a sessão e que assume um 

caráter SAGRADO. 

Um dos aspetos que mais distrai os fiéis num templo religioso católico são as 

representações humanas onde se exagera na expressão de sofrimento e também na 

exagerada decoração “barroca” coberta com folha de ouro. Qualquer tipo de 

representação humana ou facial como uma máscara destrói todo o ambiente de 

concentração e reflexivo que se pretende num templo, seja qual for a sua associação 

religiosa ou filosófica. Facilmente a nossa consciência passa a realizar leituras de ordem 

estética e dramática, abandonando qualquer tipo de experiência meditativa.  

Em sentido contrário, a representação celestial das constelações, planetas e satélites, 

ausente de elementos figurativos humanos, na composição da Abóbada Celeste permite 

criar o ambiente de abertura da consciência pessoal através da concentração, propício à 

contemplação, reflexão e meditação (Kaplan, 2008), com o intuito de fomentar a atenção 

sobre o ritual do REAA 
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Como já foi referido por nós, não existe uma descrição escrita e objetiva acerca Abóbada Celeste 

num Templo Maçónico bem como da época em que surgiu e respetivo lugar (ARAÚJO, 2008). A 

primeira descrição (Churton, 2011) teria sido realizada por Elias Ashmole (1617 – 1692) e está 

representada na  

 

 

 

Figura 5. O desenho desta descrição foi realizado no Brasil a pedido da Loja 

Simbólica "Stella Matutina" nº 658, tendo-se tornando como referência em vários templos 

deste nosso país Irmão. 

Albert Pike (1872) em “Moral e Dogma” refere que no Rito de York as dimensões 

da Loja como sendo 

Ilimitadas e cobrem não menos do que a abóbada celeste… 

A mente do Maçom é continuamente dirigida a esse objeto”, dizem eles, 

“e ele espera chegar ali com a ajuda da escada teológica que Jacó, em 

sua visão, viu subindo da terra para o Céu; as três voltas principais 

eram chamadas de Fé, Esperança e Caridade; e que nos lembra de ter 

Fé em Deus, Esperança na Imortalidade e Caridade para com toda a 

Humanidade. 

Mais refere que os antigos contavam sete planetas (Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, 

Marte, Júpiter e Saturno), não referindo a respetiva posição na Abóbada Celeste. 

Relativamente ao Sol e à Lua refere 

Os Mestres da Luz e da Vida, o Sol e a Lua, são simbolizados em todas 

as Lojas pelo Mestre e pelos Vigilantes; e isto torna dever do Mestre 

prover luz para os Irmãos, por si próprio e através dos Vigilantes, que 

são seus ministros. 

Podemos por estas palavras compreender a associação do Sol ao Venerável Mestre 

e a Lua aos 1.º e 2.º Vigilantes. Dada a posição do Venerável Mestre no Oriente e dos 1.º 

Vigilante e 2.º Vigilante no Ocidente, facilmente depreenderemos a existência do espaço 

de Luz no Oriente e de Escuridão no Ocidente do Templo.54 

 
54. No espaço físico da maçonaria, designado de Templo as posições dos elementos simbólicos e dos maçons 

é definida através dos pontos cardeais (Oriente – Ocidente e Norte – Sul). O Oriente é o local mais elevado 

do Templo através de 3 degraus de escadas relativamente ao Ocidente. A posição Oriente num templo 

maçónico não tem de estar alinhada com o verdadeiro Oriente geográfico, como no caso de alguns templos 

cristãos e muçulmanos. Recordo que estamos no mundo simbólico. 
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Como temos vindo a referir as considerações realizadas sobre a Abóbada Celeste 

não assumem verdadeiramente a condição de um esquema a ser cumprido, a partir de um 

projeto gráfico, nas publicações consultadas. 

Encontramo-nos mais perante uma questão de caráter filosófico ao nível da 

interpretação já que o procedimento para a elaboração de uma Abóbada Celeste é de 

caráter existencial e valorativo, não se constituindo numa mera solução de científica ou 

técnica. 

Na Figura 3 elaborámos um esquema a partir da revisão da literatura consultada 

sobre o tema onde os elementos colocados (constelações e planetas) estão sujeitos aos 

princípios da filosofia maçónica definidos nos Landmarks da Maçonaria (Anderson, 

1734) e nos respetivos rituais do REAA A interpretação que realizámos está 

dependente do significado e da significância dos elementos simbólicos na base duma 

interpretação maçónica. 

Partimos do princípio científico que a Abóbada Celeste, cuja designação deve ser 

firmamento, que visualizamos fisicamente durante a noite, está dentro do que se designa 

de trigonometria esférica. Dividimos a circunferência obtida da Figura 3 em dezasseis 

partes correspondendo aos pontos cardeais com os respetivos graus de posição. 

Para o efeito dividimos a circunferência em 4 partes iguais, correspondendo aos 4 

pontos cardeais e às 4 paredes do templo. Considerámos o espaço do Oriente maçónico, 

compreendido entre Nordeste | 45º e Sudeste | 135º, correspondendo às posições fixas do 

Secretário e do Orador respetivamente, situando-se o Venerável-Mestre na posição 

Oriente | 90º. O espaço do Ocidente maçónico, a Norte foi colocado entre as direções 

Noroeste | 315º e Nordeste | 45º, a Sul entre as direções Sudeste | 135º e Sudoeste | 225º 

e a Ocidente entre as direções Noroeste | 315º e Sudoeste | 225º. 

 Na referida posição Norte situámos os oficiais Hospitaleiro e Experto, sendo este 

o espaço ocupado pelos Aprendizes.55 A Sul encontramos o Tesoureiro e o 2.ª Vigilante, 

constituindo-se o espaço ocupado pelos Companheiros e Mestres. A Ocidente situamos 

o 1.º Vigilante, Mestre-de –Cerimónias, o Guarda Interno e o Organista. 

 
55. Embora seja o “lugar do Aprendiz”, os Companheiros e Mestres podem ocupar também esses lugares, 

se assim o entenderem. No entanto e a Sul, só se podem sentar-se os Companheiros e os Mestres. 
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Fora da circunferência, mas neste espaço angular situámos o Guarda Externo. 

Figura 3 – A Abóbada Celeste baseia-se na centralidade dos elementos simbólicos associados aos 

elementos humanos.
56

 

 

Definido um Firmamento simbólico, colocámos as constelações com as respetivas 

associações simbólicas. No lado Norte, a Estrela Spica da Constelação Virgem, associada 

ao Secretário foi colocada na direção Nordeste | 45º. A direção Norte | 0º compreende, 

portanto, a estrela Polar da constelação Ursa Menor, a maior das referências direcionais 

do hemisfério Norte. As estrelas Alkaid, Alcor, Alioth e Megrez da constelação Ursa 

 
56. Elaboração Própria. 
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Maior estão situadas na direção Nor-noroeste | 337,5º por corresponderem aos Mestres-

instalados, devendo ser essa a sua posição de ocupação no tempo. 

No lado Sul, a estrela vermelha Arcturus da constelação Boieiro, ao corresponder 

ao Orador, está situada na direção Sudeste | 135º. Na constelação Touro, podemos 

observar os grupos de estrelas Plêiades que correspondem aos Mestres, e as Híades 

correspondendo aos Companheiros. Neste grupo ainda existe a estrela Aldebarã que 

corresponde ao Tesoureiro e como tal está sobre a direção Su-sudeste | 175,5º. A estela 

Regulus da constelação Leão está situada na direção Sudoeste | 225º. Corresponde ao 

Mestre-de-cerimónias (contudo na GLLP / GLRP este oficial está 

situado no lado Ocidente a Noroeste | 292,5º. A estrela Formalhaut da constelação Peixe 

Austral corresponde ao Chanceler, cargo inexistente em Portugal. 

Na posição Ocidente | 270º foi colocada a estrela avermelhada Antares da 

constelação Escorpião e que corresponde ao Guarda Interno. 

Perto do Oriente estão ainda representadas as constelações Cassiopeia e Orion com 

as estrelas Três Marias correspondendo aos Aprendizes. 

As Três Luzes da Loja (Venerável-mestre, 1.º Vigilante e 2.º Vigilante) 

estabelecem uma triangulação cujos vértices estão associados respetivamente ao Sol, à 

Lua e à Stella Pitagoris.  

Júpiter ao corresponder ao Past. Venerável-mestre, está situado perto do Oriente 

na direção És-sudeste | 112,5º. Mercúrio ao corresponder ao Hospitaleiro está perto deste 

oficial na direção Nordeste | 45º. 

Vénus está situado na direção Oés-noroeste | 292,5º e corresponde ao 2º Diácono, 

cargo inexistente em Portugal. Como é o “mensageiro do dia” está também associado ao 

Experto. 

Finalmente Marte, planeta que está associado ao Guarda Externo, simboliza a 

guerra e portanto está no exterior do Templo na direção Ocidente | 270º. 

Este esquema acima de tudo fez-nos compreender um dos princípios em que assenta 

esta “Irmandade” e tem a ver com a Igualdade, Liberdade e Fraternidade, simbolizada 

através de Saturno. Este planete assume toda a centralidade simbólica, ao ser 

estabelecida sob ele a Cadeia de União. 
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Definido e identificado o conceito, entendemos então adaptá-lo a um espaço 

retangular de um templo. Na descrição que vamos passar a descrever, para uma melhor 

compreensão do leitor, realizamos o esquema elucidativo da  

Figura 4. 

Nesta descrição será conveniente esclarecer que não vamos abordar os oficiais que 

compõem uma loja, respetivas funções, bem como a posição dos outros elementos 

(Mestres, Companheiros e Aprendizes), por não fazer parte do tema explorado. Contudo 

será importante mencionar que os Aprendizes se sentam exclusivamente no Norte. Esta é 

a justificação da existência das nuvens no Norte, a cobrir o céu estrelado, permitindo, no 

entanto, visualizar as constelações Virgem, Ursa Menor e Ursa Maior. Os Aprendizes 

ainda estão numa fase de obtenção do conhecimento e, portanto, a simbólica visão do 

universo ainda é limitada. 

O leitor também deve realizar a presente leitura interpretativa, relativamente às 

constelações, estrelas, planetas e satélites, situando-se historicamente no séc. XVIII, onde 

o conhecimento baseava-se em pressupostos simbólicos, sendo muito limitado. No caso 

de Saturno estão apenas representados os nove satélites então conhecidos. A leitura 

assume, portanto, um caráter simbólico e não científico, baseada fundamentalmente nas 

ideias da época em que os elementos representados na Abóbada Celeste exerciam uma 

influência direta sobre o homem, na vida real.  

Importa desde já considerar também que a posição das estrelas, constelações, 

planetas e satélites, se adequam ou coincidem com a posição no templo dos participantes 

na cerimónia ritual, sejam Aprendizes, Companheiros, Mestres ou Oficiais.

 Contudo a coincidência da posição com representação no teto só existe 

relativamente ao Venerável Mestre (iluminado pelo Sol), ao Primeiro Vigilante 

(iluminado pela Lua) e ao Segundo Vigilante (iluminado pela Stella Pitagoris). Daí que 

designamos como as “3 Luzes de uma Loja” estes oficiais que a dirigem efetivamente. 

No que respeita às constelações e respetivas estrelas, estão representadas próximas 

dos elementos que representam, como já referimos. Como o Oriente está iluminado, não 

se observam constelações. Esta é a justificação para colocar próximo do Oriente a 

Constelação Virgem que rege o Secretário, o mesmo sucedendo com a Constelação 

Boieiro que rege o Orador, oficiais que também se sentam no Oriente iluminado. 
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Figura 4 – Descrição visual da Abóbada Celeste.
57

 

 

Nas 10 constelações identificadas na Abóbada Celeste, mais propriamente nas 

posicionadas no lado Sul, algumas possuem uma estrela designada de “Estrela Alfa”. 

Tecnicamente esta classificação surge dentro da tradição maçónica e, portanto, não 

assume um caráter científico já que todas as constelações possuem uma “Estrela Alfa”. 

“Alfa” é a primeira letra do alfabeto grego e no presente caso será a estrela mais brilhante 

da respetiva constelação. 

 
57. Elaboração Própria. 
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POSIÇÃO DAS ESTRELAS E CONSTELAÇÕES 

O Templo Maçónico inspira-se no Templo de Salomão, constituído também por 

dois espaços (Santo e Santo dos Santos). No presente caso o espaço está dividido em 

Oriente e Ocidente, conforme a  

Figura 4. Neste espaço simbólico designado de Oriente existe LUZ por que o SOL, 

situado um pouco à frente do Venerável Mestre, ilumina-o ao nível da Sabedoria. O 

restante espaço está escurecido permitindo visualizar na imensidão celestial os principais 

planetas e constelações (OLIVIER, 2003). Contudo a “Norte”, onde se sentam os 

Aprendizes, “lugar das trevas e do não conhecimento”, a dificuldade é maior porque a 

existência de nuvens dificulta a visualização do céu estrelado. Todas as publicações 

antigas referem apenas esta transição do dia ou da “Luz” (“Oriente”), para a noite ou para 

as ”Trevas” (“Ocidente”). 

 

SOL – Sendo a estrela central do sistema solar, foi ao longo dos tempos adorada 

pelos diferentes povos da antiguidade por permitir a existência de vida no nosso planeta, 

considerando-o como uma deidade solar, sendo construídos vários monumentos em sua 

honra. O Sol ocupa um espaço privilegiado na Abóbada Celeste, no eixo central, à frente 

do Venerável Mestre, iluminando-o representando-o, no “Oriente”. 

A representação das estrelas principais, para além do Sol, estão inseridas em 

constelações, enquanto áreas definidas na Esfera Celeste e agrupadas em torno de 

asterismos. O asterismo constitui um padrão verificável de estrelas durante a noite 

(Lavrador, 2015) 

Na Abóbada Celeste estão representadas 10 constelações, das 88 reconhecidas pela 

União Astronómica Internacional (U.A.I.), desde 1922. Foi Ptolomeu no séc. II, através 

do seu tratado de matemática e astronomia designado de Almagesto, quem identificou na 

época 48 constelações, embora as primeiras tenham sido registadas na cultura babilónica. 

As restantes 40 seriam identificadas entre os séc.s XVII e XVIII. Mesmo assim ainda 

existem outras constelações não reconhecidas de origem chinesa e hindu, principalmente. 
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Começando a descrição pelo lado Norte, observamos a existência de três 

constelações. 

 

CONSTELAÇÃO VIRGEM – Situado junto ao Oriente observamos a constelação 

Virgem, onde se destaca a estrela alfa SPICA (Alfa Virginis, traduzida em latim por 

“espiga") que rege o Secretário (os instrumentos de escrita usados pelos gregos e romanos 

eram feitos a partir de caules ocos designados de “spicula”). Na mitologia, Témis, deusa 

da justiça, ascendeu aos céus desgostosa com o comportamento humano. Também se 

identifica como sendo Astreia, filha de Zeus e de Témis, e que teria habitado a terra 

durante a Idade de Ouro, Posteriormente e com a enfraquecimento da humanidade, 

retirou-se para os céus onde se transformou na Constelação Virgem. 

 

CONSTELAÇÃO URSA MENOR – Continuando a descrição é visível a 

constelação Ursa Menor, constituída por sete estrelas onde se distingue a Estrela POLAR, 

a grande referência que nos indica o Norte. Também conhecida como o “pequeno carro” 

foi reconhecida em 600 a. C. por Tales de Mileto. Para os gregos a Ursa Menor é Arcas, 

filho de Calisto (Ursa Maior), colocado no céu por Zeus. 

 

CONSTELAÇÃO URSA MAIOR – Sendo a constelação mais antiga conhecida, 

representa os Mestres Instalados, através das 4 estrelas da cauda e que se distinguem pela 

sua dimensão (ALKAID, ALCOR, ALIOTH e MEGREZ). A última estrela da cauda 

SPICA

ALKAID

ALCOR

ALIOTH

MEGREZ
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designa-se de ALKAID ou Benetnasch. Estes dois termos fazem parte da frase da cultura 

árabe “quaid al banat ad nasch” que traduzida significa “a chefe dos filhos do ataúde 

Mário”. Apela ao conceito do “filho da viúva”, já que no Egito e na tradição árabe a Ursa 

Maior era representada através de um sarcófago (Osíris) e a sua Viúva (Hórus) em 

procissão fúnebre. 

No lado Sul da Abóbada Celeste estão representadas 4 constelações. Começamos a 

descrição pela situada junto ao Oriente. A limpidez estrelar da noite escura indica que 

estamos nos lugares ocupados pelos Mestres e Companheiros. 

 

CONSTELAÇÃO BOIEIRO - Perto do Oriente observamos a constelação Boieiro, 

distinguindo-se a 1ª estrela alfa designada de ARCTURUS (no grego significa “guardiã 

do urso”), possui cor avermelhada, corresponde ao cargo do Orador. Na mitologia grega 

representa o filho de Deméter, figura que foi premiada com o céu por ter inventado o 

arado. 

  

CONSTELAÇÃO TOURO - Na constelação Touro onde são bem visíveis as sete 

PLÊIADES (ou sete irmãs) que representam os Mestres (plêiade de homens justos) e as 

cinco HÍADAS (Hyades) dispostas em esquadria representando os Companheiros. Nesta 

constelação é bem visível a 2ª estrela alfa ALDEBARÃ que rege o cargo do Tesoureiro. 

Dentro da mitologia Zeus transformou-se em Touro para seduzir a Europa, nome de uma 

princesa fenício da época. Na mitologia egípcia os dois grupos (Plêides e Híades) eram 

associados à época das chuvas e, portanto, ao rejuvenescimento da natureza. Devemos 

lembrar que o Touro era associado na antiguidade à força e à fertilidade. 

Estrela Alfa
ARCTURUS

Estrela Alfa
ALDEBARÃ
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CONSTELAÇÃO LEÃO – Nesta constelação a estrela mais brilhante é 

REGULUS (“Alfa Leonis”), batizada por Nicolau Copérnico, significa “Regente”, 

correspondendo ao cargo de Mestre de Cerimónias. Na cultura greco-romana representa 

o leão de Nemeia, um dos monstros mortos por Hércules, que depois de o matar passou a 

usar a sua pele que por ser muito resistente permitiu vencer as outras criaturas da 

mitologia grega. 

 

 

CONSTELAÇÃO PEIXE AUSTRAL – Na constelação Peixe Austral faz-se notar 

a 4ª estrela alfa FOMALHAUT (Alfa Piscis Austrinis) com o seu disco azulado de poeira 

luminosa, significando em árabe “boca do peixe do Sul”. Esta estrela representa o 

Chanceler (cargo inexistente em Portugal). Na mitologia esta constelação remonta à 

antiga Síria. 

 

CONSTELAÇÃO ESCORPIÃO – Mesmo sobre o lado Ocidente, e no eixo central 

do templo, observa-se a Constelação Escorpião onde se destaca a 5ª estrela alfa 

ANTARES (“Alfa Scorpii”) de cor vermelha e que rege o Guarda Interno. Esta estrela 

foi muitas vezes confundida na antiguidade com o planeta Marte por serem da mesma 

cor. Esta constelação é visível no hemisfério sul durante o Inverno e no hemisfério norte 

durante o Verão. Na mitologia grega Scorpius é o escorpião que matou Orionte (Órion). 

No eixo central são colocadas as constelações Cassiopeia e Órion. 

 

Estrela Alfa
RÉGULUS

Estrela Alfa
FOMALHAUT

Estrela Alfa
ANTARES
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CONSTELAÇÃO CASSIOPEIA – Situada perto do Oriente, simboliza os 

comportamentos e atitudes positivas e negativas dos maçons e que devem ser potenciadas 

ou corrigidas a partir do respetivo esforço individual, como o respeito, a tolerância, a 

fraternidade, a vaidade, o orgulho, etc. 

 
 

CONSTELAÇÃO ÓRION –A maior visibilidade parece dirigir-se para a 

constelação Oríon onde se distinguem três estrelas em linha, designadas de "as Três 

Marias" ou "os Três Reis Magos". Estas três estrelas representam a “idade do Aprendiz”. 

Dentro da tradição árabe, a constelação Oríon tinha a designação de “a Ovelha de Cinto 

Branco". Como sabemos o avental do Aprendiz no nos primeiros tempos da maçonaria 

era feito de pele de carneiro. Estas três estrelas regem os Aprendizes. Na mitologia as 

constelações Escorpião e Órion são inimigas pelo que devem ser colocadas muito 

afastadas, a primeira no eixo central perto do Oriente e a segunda no mesmo eixo, mas 

perto do Sul. Os caldeus designavam-na de Tammuz. Na mitologia grega Órion era um 

caçador, filho de Neptuno e da ninfa Euriale. Fisicamente era um gigante com muita força 

e muito hábil no urso do arco com flecha e tinha uma personalidade muito pouco humilde, 

gabando-se que se quisesse exterminaria todos os animais da Terra. Perante esta atitude 

arrogante a deusa Gaia, protetora da Terra e de todos os animais, enviou um escorpião 

que o mataria com a sua picada. 

POSIÇÃO DOS PLANETAS E SATÉLITES 

 

MARTE - Nos planetas a leitura que realizámos é do exterior para o interior, pelo 

que começamos por observar no teto à entrada do templo, o planeta MARTE, nas suas 

cores originais vermelha e preta. Considerado pelos gregos como o deus da guerra, não 

tem espaço no lugar onde se procura a Paz e a Harmonia. Faz parte do mundo profano, 

tendo a incumbência de “cobrir o templo” pelo que se associa ao Guarda Externo. Já 

referimos que a 5ª estrela alfa ANTARES da Constelação Cassiopeia, vermelha como o 
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planeta MARTE, colocada sobre o Guarda Interno vai garantir a fronteira entre os 

mundos iniciático e profano. Este planeta foi registado pelos astrónomos do Antigo Egito. 

 

MERCÚRIO - No interior começamos a leitura a Nordeste onde está situado o 

planeta MERCÚRIO, em tonalidades de vermelho-escuro e que rege o 1º Diácono (cargo 

inexistente em Portugal), mas também ao Hospitaleiro. MERCÚRIO (Hermes para os 

gregos) é o mensageiro dos deuses, sendo o planeta mais pequeno do Sistema Solar. A 

sua descoberta deve-se aos astrónomos assírios. 

 

JÚPITER - Na mesma posição relativamente ao Oriente, mas a Sudeste, 

observamos o maior dos planetas do nosso sistema solar, JÚPITER (Zeus para os gregos) 

em tonalidades estriadas que variam entre o amarelo e o laranja. Este planeta rege o Past 

Venerável Mestre, já que simbolicamente é o guardião do Direito, protetor do Estado e 

do Matrimónio. Na Babilónia representava o deus Marduque. 

 

SATURNO - No eixo central do templo e a meio deste, encontramos o planeta 

SATURNO com os três anéis concêntricos e os nove satélites conhecidos na época, dos 

mais de setenta existentes, que representam os nove cargos: Venerável Mestre, Primeiro 

Vigilante, Segundo Vigilante, Secretario, Orador, Tesoureiro, Chanceler, Mestre de 

Cerimonias e Guarda do Templo. Os três anéis concêntricos representam os Aprendizes, 

os Companheiros e os Mestres Maçons pelo que este planeta rege a Cadeia de União. 

Deve, portanto, ser colocado sobre os quadros dos três graus. 
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LUA - Sobre o 1º Vigilante está representado o satélite LUA, em tonalidades 

cinzentas e em quarto crescente, tendo a função de iluminar e reger este oficial. A LUA 

é o relógio mundial mais antigo, através das suas quatro fases, base de todos os 

calendários desde a antiguidade. 

 

VÉNUS - O último planeta representado é VÉNUS em tonalidades amareladas e 

acastanhadas, situado perto do Ocidente entre o satélite LUA e a Constelação Escorpião. 

O Planeta VÉNUS rege o cargo de 2º Diácono (cargo inexistente em Portugal). Existem 

publicações que o associam ao Experto. Também é designado de “estrela Vésper” por ser 

a primeira aparecer ao amanhecer, pelo que este planeta é identificado como o 

“mensageiro do dia”. Na mitologia é a deusa Afrodite para os gregos e Vénus para os 

romanos. É a deusa do Amor. O grande poeta português Luís Vaz de Camões, designa-a 

nos Lusíadas como a deusa que mais apoiava os heróis portugueses. 

 

POSIÇÃO DA STELLA PITAGORIS 

 

Sobre o 2º Vigilante e regendo este oficial está colocada a Estrela Pitagórica ou 

Estrela Flamejante com cinco pontas. O seu significado dirige-se para o Homem 

Iluminado que transcende a condição humana. 

Estamos perante o pentagrama, que já era conhecido dos antigos sumérios, muito 

explorado pelo matemático grego Pitágoras, que descobriu nesta forma uma relação direta 

com o número áureo. Esta forma é usada nos campos místico e científico. No primeiro 

vamo-nos confrontar com a célebre imagem criada por Leonardo da Vinci para o livro “A 

Divina Proporção” de Luca Pacioli, onde se representa a figura humana com os quatro 

elementos (ar, água, terra e fogo) coordenados pelo espírito (cabeça). Sob o ponto de vista 

científico reflete várias leis da matemática como os logaritmos, a sequência de Fibonacci, 

a espiral logarítmica, etc. (JIMÉNEZ, 2013) No campo específico da maçonaria é a 

referência aos elementos (ar, água, terra e fogo) e ao espírito. 
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DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS EM CONTATO DIRETO 

COM A ABÓBADA CELESTE 

 

As 12 COLUNAS ZODIACAIS - Embora os símbolos zodiacais não estejam 

representados na Abóbada Celeste, por estarem representados na parte superior das 12 

colunas das paredes Norte e Sul, devem ser referidos dentro do mesmo contexto. Com a 

designação de Colunas Zodiacais, a sua disposição e significado simbólico é diferente 

nos hemisférios norte e sul. A disposição realizada corresponde a um templo situado no 

hemisfério norte e que passamos a descrever (Tabela 1). 

Na parede Norte e no sentido do Oriente para o Ocidente observamos a seguinte 

sequência: Virgem; Leão; Câncer; Gémeos; Touro; Áries. 

Na parede Sul e no sentido do Ocidente para Oriente observamos a seguinte 

sequência: Peixes; Aquário; Capricórnio; Sagitário; Escorpião; Libra. Passamos agora 

através de uma tabela descrever a correspondência de cada signo, no hemisfério norte. 

Signo 
Associação estabelecida no Hemisfério Norte 

Elemento Cor Planeta ou estrela Grau 

VIRGEM ÁGUA Azul-escuro Mercúrio 

Aprendiz 

LEÃO AR Azul claro Sol 

CÂNCER TERRA Castanho Lua 

GÉMEOS FOGO Vermelho Mercúrio 

TOURO ÁGUA Azul-escuro Vénus 

ÁRIES AR Azul claro Marte 

PEIXES TERRA Castanho Neptuno 

Mestre 

AQUÁRIO FOGO Vermelho Úrano 

CAPRICÓRNIO ÁGUA Azul-escuro Saturno 

SAGITÁRIO AR Azul claro Júpiter 

ESCORPIÃO TERRA Castanho Plutão 

LIBRA FOGO Vermelho Vénus Companheiro 

Tabela 1 – Os signos e respetivas associações simbólicas no Hemisfério Norte 

 

A CORDA COM 81 NÓS – Situada entre a parte superior das Colunas Zodiacais e 

a Abóbada Celeste, contorna as paredes do templo e simboliza a União e a Fraternidade 

Maçónica Universal. Os nós têm a designação de “laços de amor” e observamos 40 em 

cada um dos frisos das paredes Norte e Sul. O nó do meio da corda está situado a meio 

do friso da parede do Oriente sobre o Venerável Mestre. As extremidades da corda 
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terminam de cada lado da porta de entrada do templo na parede Ocidente, através de dois 

pendentes (em forma de borlas) que simbolizam a Prudência e Justiça. 
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O PROJETO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquerda: 

Proposta da Loja 

Simbólica "Stella 

Matutina" nº 658. 

Direita: NO ESQUADRO 

(publicação on-line 

brasileira). 

 

 

 

 

 

Entendemos que um projeto pictórico destinado a um determinado espaço deve ter 

como princípio elementar a sua integração. Depois de consultarmos várias imagens de 

tetos de templos, disponibilizados na internet58 e em publicações, observamos como 

caraterística comum, a existência de uma estética com caraterísticas naif (ingénuo) e 

dentro de uma estética mais decorativa do que simbólica. Não rejeitando este tipo de arte, 

mais desenvolvida no campo da pintura, que se carateriza pela sua simplicidade das 

formas, pela sua deformação ao nível das proporções e de fácil leitura, entendemos que a 

representação das formas no espaço de um templo não deve assumir caraterísticas 

decorativas e ingénuas (Eco, 2005). Outro aspeto observável e de grande importância tem 

a ver com o desenho das formas. Consideramos que os elementos de caráter simbólico 

devem assentar num procedimento geométrico de construção (Canotilho, 2009), ausente 

de qualquer linguagem de caraterísticas “barrocas”. Entendemos também que os 

elementos simbólicos como as estrelas, planetas e constelações, quando representados em 

conjunto, devem respeitar entre si as reais proporções, a textura e a cor. No caso das 

constelações representadas entendemos que devem ser representadas na posição em que 

as observamos no céu noturno e sem alterar a sua dimensão. De outra formas não 

estaríamos a realizar uma caricatura da Abóbada Celeste? 

 
58. Loja A.R.L.S. Cavaleiros da Paz n.º 25; Loja ARLS Fraternidade Luz da Mantiqueira n.° 2327; Loja 

Profeta Issa n.º 1942; Loja Maçônica 25 de março. 
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No mundo do simbolismo também não pode haver mais do que uma interpretação 

ao nível do símbolo, e se ela existe, é devido ao pouco rigor na conceção do desenho e da 

generalização das formas. A título de exemplo, as estrelas principais em alguns tetos 

observados, ao não estarem inseridas na respetiva constelação, permitem diferentes 

hipóteses sobre a qual pertencem. 

Na  

 

 

 

Figura 5 está representado o esquema de um teto do REAA realizado a 

partir da proposta mais antiga conhecida (Churton, 2011), da autoria de Elias Ashmole 

(1617 – 1692). Esta proposta sem a colocação das principais estrelas na respetiva 

constelação impediria a sua identificação. O mesmo sucede com os astros que parecem 

mais sugerir estrelas. A título de exemplo a representação da constelação Ursa Maior não 

está correta. Na estampa referida, sem uma referência com nomes, apenas seríamos 

capazes de identificar o Sol e a Lua. 

 

Constelações 

Dimensão representada 

Estrela principal e secundárias Cor da estrela real 
Pequena Média 

Grand

e 

Virgem 13 1  Spica  

Boieiro 11  1 ARCTURUS Vermelha 

Cassiopeia 5     

Touro 5 12 1 
ALDEBARÃ. 3 Plêiades e 3 

Híades 
Amarela 

Órion 20 3  3 Marias ou 3 Reis Magos  

Ursa Maior 15 4  Alkaid, Alcor, Alioth e Megrez  

Ursa Menor 6 1  Polar  

Leão 12  1 RÉGULUS Amarela 

Peixe Austral 7  1 FOMALHAUT Amarela com poeira luminosa 

Escorpião 16  1 ANTARES Amarela com aurela Vermelha 

 110 21 5    

 

             Tabela 2 - Dimensões das estrelas e constelações de cada sala. 
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Tendo em conta a planta fornecida e identificada na Figura 1 decidimos inserir as 

estrelas nas respetivas constelações, representadas em volume para uma melhor 

identificação, através de três dimensões. A maior importância simbólica de algumas, 

obrigou à sua representação em maior grandeza e com raios na respetiva constelação ( 

             Tabela 2). Contudo a Sul e a Ocidente ainda existem as designadas estrelas alfa 

apresentadas numa ainda maior dimensão: ARCTURUS; ALDEBARAN; RÉGULUS; 

FOMALHAUT; ANTARES. As constelações estão de acordo com a respetiva proporção 

entre si e na real posição direcional no universo visível, já que nos situamos no hemisfério 

Norte e temos como referência a Estrela Polar (Figura 10). 

A representação dos astros e dos respetivos satélites também foi realizada 

volumetricamente, respeitando a sua verdadeira tonalidade e textura havendo, desde logo, 

preocupação pelas proporções entre si (Tabela 3), devendo ser referido que os elementos 

representados se limitam aos então conhecidos nos primórdios da maçonaria. 

Planetas e sol cor 1 2 3 4 5 

Sol Raios dourados (V:.M:.)     x 

Lua Quarto Crescente e prateada (1.º V:.)   x   

Estrela 

Flamejante 

Prateada com raios dourados   x   

Júpiter (Past. V:.M:.)    x  

Saturno 9 satélites e 3 anéis (os anéis representam os A:. C:. M:.)   x   

Mercúrio  x     

Vénus Prateado  x    

Marte Planeta da Guerra à entrada mas fora da sala   x   

Tabela 3 - Dimensões dos planetas e sol de cada sala 

 

As figuras 6 a 9 correspondem ao trabalho final realizado nos tetos e paredes das duas 

salas. 
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Figura 6 – Imagem com a pintura realizada nos tetos na Sala A com 93 m2 e 87 lugares. No fundo (Oriente) 

observa-se a luz, o delta luminoso e o sol com iluminação própria e realizados tridimensionalmente. 

 

 
Figura 7 - Imagem com a pintura realizada nos tetos na Sala B com 100 m2 e 96 lugares. 
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Figura 8 – Pormenor da parte central do teto com a representação de estrelas e Saturno. 

 

 

 

Figura 9 - Pormenor do teto com a representação do Sol, junto ao Oriente. 
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Procedimento técnico 

Sob o ponto de vista técnico foram várias dificuldades surgidas que prejudicaram 

a execução do trabalho tornando-o bastante mais moroso. Quando as duas salas foram 

entregues para a pintura da Abóbada Celeste, já estava colocado o chão em azulejo, as 

paredes pintadas e a sala completamente mobilada. Este aspeto impediu uma maior 

liberdade expressiva ao nível da pintura, provocaria uma maior morosidade, tendo sido 

necessário recorrer ao cobrimento do mobiliário e isolamento da pintura já realizada nas 

paredes.  

Como foi referido no início do nosso trabalho, as salas foram realizadas a partir 

de espaços recuperados pelo que a baixa altura da sala impediu a realização das nuvens 

em perspetiva. Modernizada que foi a sala, confrontámo-nos com as várias saídas do ar 

condicionada, as lâmpadas Led, os detetores de incêndio e as colunas de som, bem como 

os dois planos existentes no teto.  

Na planta representada na Figura 10 observa-se a existência em cada sala de três 

retângulos ao longo do eixo central e que possuem uma maior altura em relação ao 

restante teto. Nos dois orientes a altura do pé é ainda menor (265 cm) porque tem de estar 

mais elevado, segundo o rito. 

Havendo necessidade de escurecer o Ocidente, dentro dos princípios já referidos do 

REAA utilizámos um “Luxímetro” para medição da luz em lux, fc ou cd/m2. O 

ambiente antes da pintura era já em si ténue devido ao mobiliário, constituído 

maioritariamente por cadeiras forradas em vermelho escuro e sem brilho. No teto e nos 

três retângulos haviam sido instalados fitas de led orientadas horizontalmente, enquanto 

que nas partes menos elevadas lâmpadas individuais de led dirigidas verticalmente. 

Depois de pintada uma zona com “Azul da Prússia” verificámos, através da medição com 

o Luxímetro, que a diminuição de luz ambiente era insignificante. 
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Figura 10 – Esquema do projeto da pintura da Abóbada Celeste das duas salas A e B. 

 

Os planetas e as centenas de estrelas foram realizados em volume e pintadas 

previamente antes de serem coladas no teto. Sendo formas coladas e apesar de haver no 

mercado ótimos produtos, realizámos os objetos em materiais como o K-line (diversas 

espessuras), pasta de papel e cimentos acrílicos. Como pretendemos realçar estes 

elementos em relação à pintura demi-acetinada do teto, utilizámos tintas de esmalte 

brilhantes fornecidas pelos melhores fabricantes59. 

Previamente à pintura, o teto foi totalmente desenhado com rigor, marcando a 

posição das centenas de estrelas das diferentes constelações, bem como os astros. No 

Norte foram também desenhadas as nuvens em cada uma das salas. Depois de coberto 

todo o mobiliário e o isolamento das paredes já pintadas, com fita autocolante adequada, 

procedeu-se à pintura do teto começando pela zona do Oriente onde tinha de ser simulado 

um céu com luz. Depressa nos confrontámos com a impossibilidade de realizar qualquer 

 
59. Marcas Cin e Robbialac. 
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tipo de perspetiva das nuvens nos dois orientes devido à baixa altura do pé da sala. 

Recorremos à execução de nuvens como se fossem observadas verticalmente e não 

através duma leitura horizontal. 

Recorremos às tintas das marcas já citadas pela sua qualidade cromática e poder 

de cobertura. No Oriente utilizámos “Branco de Chumbo”, “Branco Titânio”, “Amarelo 

Índio Escuro”, “Azul Cobalto”, “Azul Cerúleo” e “Castanho Van Dyck”. No Ocidente 

usou-se “Azul Cerúleo”, “Azul da Prússia”, “Branco de Chumbo”, “Branco Titânio” e 

“Castanho Van Dyck.” As transparências e as misturas realizadas nos astros e no sol 

impedem a identificação das cores usadas. Também foram usadas tintas metálicas (ouro 

e prata) 

Tecnicamente a pintura foi realizada com o recurso a pequenos rolos (3 cm e 6 

cm), trincha de várias larguras e pincéis que geralmente se utilizam na pintura a óleo ou 

acrílico sobre tela. Também houve o recurso a esponjas variadas. Para a pintura efetuada 

à volta das principais estrelas foram concebidos três carimbos de feltro. 

A pintura foi concretizada na base de “velaturas”60 tendo como único aglutinante 

das mesmas a água. Sendo um trabalho que se pretendeu simbólico e realista as 

tonalidades obtidas correspondem às existentes na própria natureza das formas 

representadas. 

Tendo como base a Teoria da Gestalt61 estabelecemos uma opção e preocupação 

por uma pintura realista, dando sumária importância aos elementos visuais que 

constituem o processo da comunicação, fomentando a necessária unidade da composição 

através do emprego da ilusão da perspetiva nas nuvens no lado Norte do Templo 

(CANOTILHO, 2005). Esta unidade foi conseguida através da definição das formas 

realistas apoiadas na definição e manipulação dos seus elementos básicos: Ponto; Linha; 

Contorno; Direção; Tonalidade; Cor; Textura; Dimensão; Escala; Movimento. 

O método utilizado na pintura partiu do sistema subtrativo muito explorado por 

Itten (2005), professor e pintor suíço ligado à Bauhaus. Foram, portanto, conseguidas 

novas tonalidades. A execução pictórica apoiou-se no nosso princípio pessoal de que a 

 
60 O termo “velatura” corresponde a uma camada de tinta a óleo ou acrílica sobreposta a outra, permitindo 

transparências mais ou menos acentuadas, dependendo do grau de diluição e do tipo de pigmentos 

utilizados. 
61. Embora Von Ehrenfels tivesse sido o filósofo vienense precursor da psicologia da Gestalt, nos finais do 

séc XIX, Max Wertheimer, Wolfgang Kôhler, Kurt Koffka e Kurt Goldstein são personalidades 

fundamentais no incremento desta teoria. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos em Artes Visuais 

 

 153 

cor possui três dimensões: Escurecimento; Saturação; Tonalidade. Neste contexto 

estamos convictos que para a obtenção de uma nova cor (tonalidade) só é possível através 

da mistura com outra cor (tonalidade) qualquer, existente na roda ou disco das cores de 

Itten. Esta primeira dimensão designa-a de Tonalidade e permite obter novas cores. A 

segunda dimensão sugerida é o Escurecimento conseguido através da junção do “valor“ 

preto. Neste caso não se obtém uma nova cor, através da maior ou menor junção do preto, 

ficando apenas mais ou menos escurecida. Através da junção do “valor” branco, 

entendemos que se passa o mesmo fenómeno que em relação ao preto. A cor não é 

alterada, apenas Saturada. 

Portanto neste contexto identificamos na pintura apenas Tonalidades (cores) e 

Valores (branco e preto), não se obtendo cores (Tonalidades) com a mistura do branco ou 

do preto. O processo de construção da obra pictórica, independentemente do número de 

velaturas ou camadas de acrílico dadas, passa por quatro fases distintas que passamos a 

abordar sucintamente (Canotilho, 2012): 

1ª Fase | Composição - Definição do tema através de diversos estudos que 

incluem uma revisão bibliográfica ► Estudos de composição ► Integração do 

tema da composição no espaço geométrico e na perspetiva ► Opção pelo suporte 

► Concretização do desenho; 

2ª Fase | Tonalidade – Preenchimento do suporte com as tonalidades, 

privilegiando o contraste das cores complementares (Nesta fase as formas estão 

basicamente definidas através do contraste das tonalidades assumindo uma leitura 

ainda bidimensional); 

3ª Fase | Profundidade – Nesta fase e através de velaturas é construída a 

perspetiva através da cor realçando os primeiros planos com tonalidades quentes 

e avançando para os últimos planos através do emprego cada vez maior de 

tonalidades frias que geralmente terminam nos azuis. Novamente o conceito de 

cores frias e quentes é estabelecido a partir dos estudos de Itten (2005) e de 

Hickethier (1985). Este último autor teoriza a cor em 1952 a partir do cubo das 

cores de Charpentier, criado em 1885; 

4ª Fase | Saturação e Escurecimento – Modelação das formas através da 

saturação e do escurecimento das tonalidades dependendo da incidência da luz em 

contraste com as sombras produzidas ► Definição rigorosa das sombras próprias 

e projetadas nas formas ► Saturação dos últimos planos recorrendo à indefinição 

formal ► Identificação do brilho em determinadas formas existentes nos 

primeiros planos. 
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CONCLUSÕES 

Não é fácil abordar uma temática exclusiva, ligada a uma organização tão antiga 

como é a maçonaria, principalmente dirigida a para um público académico, onde todo o 

trabalho está no domínio do método científico. 

Com um passado de secretismo, a maçonaria transformou-se numa sociedade 

discreta na maioria dos países europeus no período pós II guerra mundial (1939 – 1945). 

Em Portugal e Espanha a designação de “sociedade secreta” deixaria de ter lugar 

respetivamente, com o 25 de Abril de 1974 e com a morte de Franco em 1975. Hoje em 

dia e nos países democráticos, é uma organização “discreta” relativamente aos seus 

membros, mas ativa na propagação dos seus ideais e das obras realizadas. Com efeito 

consideramos que esta organização, apesar de “discreta”, em muito contribuiu através dos 

seus membros, para o progresso efetivo da sociedade humana e como tal, este facto deve 

ser do conhecimento geral já que a sociedade só evolui a partir de leituras reflexivas de 

ordem histórica e sociocultural. 

É nossa intenção, com este artigo, esclarecer a comunidade científica sobre uma 

temática explorada na maçonaria: A Abóbada Celeste, por considerarmos que também se 

insere no campo da investigação ligada às artes visuais e á história.  

Contextualizámos historicamente o conceito de Abóbada Celeste através das 

poucas publicações existentes sobre o tema, ao mesmo tempo que observámos os templos 

judaicos e cristãos, já que a maçonaria carateriza-se por se inspirar profundamente na 

cultura judaico-cristã, ideia testemunhada pelos inúmeros rituais inerentes aos diversos 

ritos e graus respetivos. 

As primeiras referências escritas sobre a Abóbada Celeste na maçonaria remontam 

aos séculos XVII e XIX, respetivamente por Elias Ashmole e Albert Pike. Quando 

abordamos o conceito num Templo da Maçonaria, ao nível da representação gráfica, 

parecem só existir imagens interpretadas a partir do que escreveu Elias Ashmole. 

Contudo a primeira referência está bem explicita logo no primeiro livro bíblico de 

Géneses 1, constituindo as primeiras palavras escritas na Bíblia judaico-cristã. 

Posteriormente observámos fisicamente igual conceito através da descrição do “Templo 

de Salomão” e dos templos cristãos (católicos e protestantes). 

Verificámos que todos eles (templos de Salomão, católico, protestante e 

maçónico) estão associados à mesma estrutura interna estabelecida através de duas 

divisões. A primeira de menor dimensão e num plano mais elevado, destinada aos 

elementos que dirigem o ritual e onde se encontram os elementos (objetos) simbólicos 
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considerados sagrados. A segunda e de maior dimensão destina-se aos elementos que 

praticam o ritual. Pelas palavras bíblicas o primeiro é um lugar iluminado pela Luz e, 

portanto, de acesso a quem tem o Conhecimento, contrariando o segundo espaço. 

Perante o desafio plástico proposto, optámos pelo rigor representativo em 

detrimento de qualquer tipo de conceito decorativo ou a partir de uma oralidade 

transmitida entre os seus membros, sem qualquer tipo de apoio documental e histórico. 

Tivemos em conta sob o ponto de vista histórico, o conhecimento do universo, no período 

entre os séc.s XVII e XVIII. 

A partir das indicações escritas antigas, verificámos a existência de uma associação 

direta das principais estrelas inseridas em constelações, do sol e dos planetas, com os 

elementos que fazem parte da sessão ritual do Rito Escocês Antigo e Aceite (Aprendizes, 

Companheiros e Mestres, alguns dos quais com o cargo de oficiais). Este aspeto 

determinaria a respetiva posição na Abóbada Celeste, a partir da posição física que os 

maçons ocupam numa sessão ritual do REAA 

Plasticamente definimos o Oriente como o “Espaço de Luz” e “Conhecimento”. 

O Ocidente como o “lugar da Escuridão”, mas da “Aprendizagem”. Considerámos 

também que o lugar dos Aprendizes a Norte é um lugar ausente de “Conhecimento”, e 

como tal, o próprio universo está coberto com nuvens deixando apenas visualizar três 

constelações. Para realçar as estrelas e os planetas optámos pela sua construção 

volumétrica na forma de calotes onde traduzimos a respetiva morfologia, textura e cores 

naturais, para que não houvesse qualquer tipo de confusão na sua identificação, como 

acontece na maioria das abóbadas que visualizámos. A utilização de tintas com brilho na 

pintura destes astros também ajudou a contrastar com o universo pintado com nuvens e 

pequenas estrelas não identificadas em tonalidades acetinadas. As principais estrelas 

foram realçadas através do seu tamanho, mas sempre colocadas na respetiva constelação 

para que não existissem erros de leitura. 

Recusámos prontamente qualquer tipo de ambiente decorativo ou naif, como 

observámos em vários interiores que estudámos. 

Tendo em conta a visão idealista do universo adotada pela maçonaria, traduzido 

através de um ambiente fraternal, propício à concentração e à meditação espiritual, 

julgamos ter optado corretamente por uma proposta pictórica e escultórica realista, 

proporcionadora dum ambiente expressivo / dramático, adequado ao exercício ritual e à 

transmissão dos valores expressos através dos Landmarks da Maçonaria, publicados por 

Anderson em 1734. 
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ENSINANDO CIÊNCIAS E BIOLOGIA ATRAVÉS DAS CÉDULAS BRASILEIRAS 

Teaching science and biology through Brazilian banknotes 

BRANDÃO, Lucas Esquivel Dias62, AMORIM, Danielle Ornelas63, SOUZA, Maximiliano Martins64, 

ACIPRESTE, Izabella Freitas65, & BARROS, Marcelo Diniz Monteiro66  

 

Resumo 

A numismática brasileira resgata muitos valores e aspetos importantes da sociedade brasileira. Sendo assim, 

acreditamos que as cédulas monetárias possuem um grande potencial para ser utilizadas pelos professores 

ao se ensinar Ciências e Biologia. Devido a inexistência de trabalhos que relacionem as notas ao ensino, o 

presente estudo, pela primeira vez, objetivou fazer um levantamento, desde a época do Mil Réis (1833) até 

o Real (2016), sobre quais cédulas brasileiras podem ser utilizadas no ensino de Ciências e Biologia. Para 

isso foi realizada uma pesquisa investigativa na homepage brasileira, no ano de 2016, com o intuito de 

contabilizar as cédulas que possuíam potencial para o ensino de Ciências e Biologia. Através das cédulas 

aqui apresentadas, os professores de Ciências e Biologia podem discutir variados aspetos com seus alunos, 

como por exemplo, botânicos, zoológicos, geográficos, políticos, culturais, religiosos, históricos, 

econômicos, ambientais, tecnológicos, da saúde (de importância médica e sanitária), musicais, ecológicos 

e alimentares. Espera-se que o presente estudo tenha despertado e inspirado a criatividade dos professores 

de Ciências e Biologia a inovarem suas práticas de ensino. Almeja-se, ainda, que outras cédulas monetárias 

possam ser estudadas e associadas não só ao ensino de ciências e biologia, mas também ao ensino de história 

e geografia.  

 

Abstract 

The Brazilian numismatics brings back many important values and aspects of Brazilian society. Thus, we 

believe that the banknotes have a great potential to be used by teachers in Science and Biology teaching. 

Because of the lack of papers relating the banknotes to teaching, this study for the first time, aimed to 

review on wich Brazilian banknotes can be used in Science and Biology teaching. For this it was carried 

out investigative research in the Brazilian homepage in the year of 2016. Through the banknotes presented 

here, Science and Biology teachers can discuss various aspects with their students, such as botanical, 

zoological, geographical, political, cultural, religious, historical, economic, environmental, technological, 

health (medical and sanitary importance), musical, ecological and dietary. It is hoped that this study has 

awakened and inspired the creativity of science and biology teachers to innovate their teaching practices. It 

is also aimed that other banknotes can be studied and associated not only to the Science and Biology 

teaching, but also the History and Geography 
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INTRODUÇÃO  

Uma breve revisão histórica das moedas e notas brasileiras  

Na época do descobrimento do Brasil (1500) a mercadoria era utilizada como 

dinheiro, sendo o pau-brasil um produto fundamental utilizado no Brasil como elemento 

de troca entre os nativos e os europeus. Posteriormente, o pano de algodão, o açúcar, o 

fumo e o zimbo (tipo de concha utilizada nas trocas entre escravos) foram adotados como 

moeda-mercadoria. Essas formas de praticar o comércio continuaram a ser utilizadas 

mesmo após o início da circulação das moedas metálicas (BCB, 2016a).  

 Com a intensificação das expedições à terra recém-descoberta e a implantação de 

núcleos de colonização, começam a circular as primeiras moedas no Brasil, que foram 

trazidas pelos portugueses, invasores e até mesmo piratas. A partir do ano de 1580, com a 

união das coroas de Portugal e Espanha, moedas de prata espanholas passaram a circular 

no Brasil em grande quantidade (CMB, 2015).  

Em 1642, o rei de Portugal Dom João IV, mandou aplicar carimbos, com o intuito 

de aumentar o valor das moedas, sobre as moedas portuguesas e espanholas que 

encontravam em circulação. E na época do domínio holandês no nordeste brasileiro (1630-

1654), surgiram as primeiras moedas cunhadas no Brasil, os florinz e os soldos. Essas 

moedas traziam a marca da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais e a palavra 

BRASIL aparecia no reverso dos florins (BCB, 2016a).  

Em 1649, o rei de Portugal Dom Pedro II criou a primeira Casa da Moeda no atual 

Estado brasileiro da Bahia. Todas as moedas de ouro e de prata em circulação na Colônia 

deveriam ser enviadas à Casa da Moeda para que fossem transformadas em moedas 

provinciais. Entretanto, as dificuldades e os riscos do transporte fizeram com que a Casa 

da Moeda fosse transferida de uma região a outra. Primeiramente em 1699 mudou-se para 

o Rio de Janeiro, e no ano seguinte à Pernambuco, sendo em 1703 retornada para o Rio de 

Janeiro (CMB, 2015).  

As Patacas foram as moedas que circularam por mais tempo no Brasil (durante 139 

anos), de 1695 a 1834. Essa série era composta pelas moedas de prata nos valores de 20, 

40, 80, 160, 320 e 640 réis, essa última conhecida como Pataca, que deu nome à série. Para 

facilitar o comércio na região das minas, local em que o preço era estabelecido em função 

do preço do ouro (1.200 réis para cada 3,586 g de ouro), foram cunhadas moedas em prata 

nos valores de 600, 300, 150 e 75 réis.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos em Artes Visuais 

 

 161 

Para diferenciá-las da série das patacas, devido à proximidade dos valores, foi 

gravada na nova série a inicial do nome do rei Dom José I e ficaram conhecidas como série 

J (BCB, 2016a).  

Nos anos de 1724 a 1727, a elevada produção de ouro no Brasil permitiu a 

cunhagem da série de moedas conhecidas como dobrões, feitas em ouro nos valores de 400, 

1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e 20.000 réis. O dobrão de 20.000 réis, pesando nada mais nada 

menos que 53,78 gramas, foi uma das moedas de maior peso em ouro que circulou no 

mundo (BCB, 2016a).   

Em 1727, foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil com a figura do rei numa 

das faces e com as armas da Coroa Portuguesa na outra. Essas moedas deram origem à 

expressão popular “Cara ou coroa” e ficaram conhecidas como série dos escudos. Seus 

valores eram de 800, 1.600, 3.200, 6.400 e 12.800 réis. A moeda de 1.600 réis era também 

conhecida como escudo e deu nome a série (BCB, 2004).   

As moedas de ouro cunhadas durante o reinado de D. Maria I registraram diferentes 

momentos da vida da rainha. De 1777 a 1786, apareceu retratada ao lado de seu marido D. 

Pedro III. Após a morte do esposo, passou a ser retratada sozinha, portando véu de viúva. 

A partir de 1789, terminando o luto, começou a ser representada com um toucado ornado 

de joias e fitas (Chaffe, 2013).  

Devido a vinda da família Real Portuguesa, a queda na produção de ouro e ao 

crescimento dos gastos com a implantação da administração no Rio de Janeiro, a 

quantidade de moedas em circulação tornou-se insuficiente para atender ao aumento dos 

gastos com a manutenção da estrutura administrativa da Coroa (Faber, 2016). Assim, como 

forma de baratear os custos de produção e aumentar a quantidade de dinheiro circulante, 

no ano de 1808, D. João VI criou o Banco do Brasil, o primeiro banco da América do Sul 

e o quarto do mundo. Em 1810, foram emitidos os primeiros bilhetes do Banco, precursores 

das cédulas atuais (Cédulas Brasileiras, 2012a).  

Em 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, ocorreu a confeção 

de uma série de moedas especiais. As peças em ouro, prata e cobre, traziam gravada a 

legenda “Joannes. D. G. Port. Bras. Et. Alg. P. Reg.” – “João, por graças de Deus, Príncipe 

Regente de Portugal, Brasil e Algarves” (BCB, 2016a).  
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Logo após a Independência, as moedas mantiveram o mesmo padrão das que foram 

feitas no período colonial, sofrendo pequenas alterações para se adequar à nova situação 

política brasileira. Nas moedas de ouro e prata, as Armas de Portugal foram substituídas 

pelas do Império e acrescentou-se a frase “In hoc signo vinces” – “Com este sinal vencerás” 

(BCB, 2004). Nesse período, após a Independência e organização do Império do Brasil, foi 

criado o Tesouro Nacional, para gerir as finanças do Império. Abalado pela retirada de 

grandes somas de recursos durante o embarque da família real portuguesa para a Europa 

em 1821, o 1º Banco do Brasil faliu e foi extinto em 1829. No entanto, os bilhetes emitidos 

continuaram a circular (Cédulas Brasileiras, 2012a).  

D. Pedro I, para comemorar sua coroação como Imperador do Brasil em 1822, 

mandou cunhar moedas de 6.400 réis, em ouro, conhecidas como “Peça da Coroação”. Por 

não ter agradado ao imperador, a produção foi suspensa, e somente 64 exemplares foram 

fabricados. Portanto, essa torna-se a moeda mais valiosa da coleção brasileira (Chaffe, 

2013).   

Entre os anos de 1823 e 1831, além das casas da moeda do Rio de Janeiro e da 

Bahia, casas de fundição em outros Estados também cunharam moedas de cobre, o que 

facilitou o surgimento de inúmeras falsificações, principalmente na Bahia. O governo em 

uma tentativa de acabar com as falsificações determinou o recolhimento dessas moedas no 

Estado brasileiro da Bahia, substituindo-as por cédulas do Tesouro Nacional, as chamadas 

Cédulas para o Troco do Cobre, que circularam entre 1827 até 1835 em todo o Brasil 

(Martins, 2003; Cédulas Brasileiras, 2012b).  No ano de 1833 o Tesouro Nacional 

imprimiu, no Rio de Janeiro, 387.700 cédulas para o Troco do Cobre, cuja numeração e 

nome da Província eram escritos à mão, com uma tinta que continha em sua formulação 

ácido tânico, componente que corroía o papel com facilidade. As cédulas para o Troco do 

Cobre eram unifaciais, impressas nos valores de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 

50.000 e 100.000 réis, em preto ou verde sobre papel branco. A primeira parte dessas 

cédulas foi impressa sobre papel comum. Para coibir a falsificação, foi acrescentada nas 

demais uma marca d'água em formato de escada (Martins, 2003; Cédulas Brasileiras, 

2012b).  

As moedas cunhadas durante os quase 60 anos do reinado de D. Pedro II mostram 

o imperador em diferentes fases de sua vida: na infância, na idade adulta e na velhice. A 

efígie de D. Pedro II foi a mais representada no dinheiro brasileiro (Chaffe, 2013).  
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Portanto, a primeira emissão do Tesouro, em 1833, destinou-se ao recolhimento das 

moedas de cobre nas províncias. Porém, o aumento do número de falsificações dessas 

cédulas e dos antigos bilhetes emitidos pelo Banco do Brasil obrigou o Governo Imperial 

a preparar a primeira emissão regular de cédulas do padrão Mil Réis, destinada a 

uniformizar o meio circulante e acabar com as falsificações (Cédulas Brasileiras, 2012a).  

Em 1834, a Casa da Moeda do Rio de Janeiro cunhou uma nova série de moedas 

em prata para substituir as patacas, que circularam durante todo o período colonial. O valor 

de 400 réis (Cruzado) deu nome à série (Chaffe, 2013).  

Para uniformizar as cédulas em circulação e acabar com as falsificações, em 1835, 

as antigas notas do extinto Banco do Brasil e as cédulas para o Troco do Cobre foram 

substituídas por cédulas do Tesouro Nacional, fabricadas na Inglaterra por Perkins, Bacon 

& Petch, com impressão em um único lado do papel. Foi a primeira vez que o Tesouro 

Nacional assumiu o monopólio das emissões (Cédulas Brasileiras, 2012a).   

O aumento do preço dos metais utilizados para a fabricação das moedas e a 

multiplicação da população brasileira da época, tornaram o uso de papel-moeda cada vez 

mais disseminado no decorrer do século XIX. No entanto, a vastidão do território brasileiro 

dificultava a distribuição das cédulas. Sendo assim, a solução encontrada pelo governo foi 

autorizar bancos particulares a emitirem junto com o Tesouro Nacional, no período de 1836 

até 1854 (Cédulas Brasileiras, 2012a).   

O segundo Banco do Brasil, criado por Visconde de Mauá, formado pela fusão do 

antigo Banco do Brasil com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, iniciou suas atividades 

em 1854, na condição de único emissor. Em 1857, atendendo as exigências do crescimento 

econômico, foi autorizada a constituição de novos bancos emissores (Faber, 2016). O 

segundo Banco do Brasil voltou a assumir responsabilidade pelas emissões durante alguns 

períodos entre 1862 até 1930, quando emitiu papel moeda pela última vez (BCB, 2004).  

Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para 

a produção de valores destinados ao troco. O Cobre foi gradativamente substituído por ligas 

modernas mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A 

partir de 1868 foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de 

cuproníquel (BCB, 2016a).  
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Em 1868 ocorre uma mudança no padrão das cédulas, que passam a ser impressas 

em ambos os lados do papel. As primeiras estampas dessa nova família de cédulas traziam 

estampadas uma figura mais jovem do Imperador D. Pedro II, sendo apelidadas de “Dom 

Pedro Barba – Preta”. Essas notas bifaciais, fabricadas pela American Bank Note 

Company, circularam até o fim do Império em 1889. Todas elas traziam estampado no seu 

anverso o Imperador D. Pedro II (Martins, 2003; Cédulas Brasileiras, 2012a).   

Após a Proclamação da República (1889), foi mantido o padrão Réis. As moedas 

de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do 

imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida 

em 1922, devido ao alto custo do metal (BCB, 2004).  

As cédulas da República do Tesouro Nacional perfazem um total de mais de 93 

tipos diferentes, com muitas variedades, emitidas no padrão Mil-Réis no período de 1889-

1942. Foram impressas por vários fabricantes diferentes (como por exemplo: American 

Bank Note Company, Bradbury Wilkinson, Waterlow & Sons, Georges Duval, Cartiere P. 

Milani, Casa da Moeda do Brasil, etc.), em valores que iam desde 500 réis até o conto de 

réis (1.000.000 réis). As cédulas desse período são, em geral, tanto mais raras quanto maior 

for o valor facial. Também são mais escassas as primeiras emissões, do início da República 

(Cédulas Brasileiras, 2012c).   

A grande quantidade de bancos emissores provocou uma grave crise financeira. Por 

isso em 1896 o Tesouro Nacional passou a ser novamente o único responsável pela emissão 

das cédulas. Além disso, em uma tentativa de uniformizar o dinheiro em circulação, todas 

as cédulas emitidas por outros bancos foram substituídas por cédulas do Tesouro Nacional. 

O Tesouro fez sua última emissão em réis em 1936, voltando a emitir no padrão Cruzeiro 

(1942-1964), quando foi substituído pelo Banco Central (BCB, 2004).  

Por ocasião do 4º Centenário do Descobrimento do Brasil, em 1900, foi lançada a 

primeira série de moedas comemorativas da República. A série era composta por moedas 

de prata nos valores de 400, 1.000, 2.000 e 4.000 réis (BCB, 2004). Paralelamente as 

cédulas do Tesouro Nacional, em 1906, foi criada a Caixa de Conversão durante o governo 

do Presidente Afonso Pena, com a finalidade de manter a estabilidade cambial durante a 

crise do mercado do café, principal produto de exportação brasileiro na época (Faber, 

2016). Emitia bilhetes conversíveis (cédulas) garantidos por lastro em moedas de ouro de 

curso legal, nacionais e estrangeiras (como a libra e o dólar). Essas cédulas eram 

denominadas "papel ouro", uma vez que podiam ser trocadas por moedas de ouro na Caixa 
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de Conversão. As primeiras emissões da Caixa de Conversão foram cédulas aproveitadas 

do Tesouro Nacional, carimbadas e/ou impressas em outras cores, nos valores de 10, 20, 

100 e 500 mil réis. Em 1907, foram emitidas as cédulas próprias da 1ª estampa, nos valores 

de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil e 1.000.000 de réis. Em 1910, foram 

emitidas as cédulas de 10 e 50 mil réis da 2ª estampa. A Caixa de Conversão encerrou sua 

atividade emissora em 1913, e os bilhetes conversíveis emitidos pela Caixa de Conversão 

mantiveram seu valor até 1931. A Caixa de Conversão completa totaliza 13 cédulas 

diferentes entre as aproveitadas, 1ª e 2ª estampa (Cédulas Brasileiras, 2012d).  

Entre 1918 e 1935, foi cunhada uma nova série de moedas em cuproníquel com a 

finalidade de facilitar o troco. Essas substituíram as cédulas de valores pequenos e moedas 

antigas. A moeda de 100 réis dessa série ficou conhecida como tostão (Chaffe, 2013).  

Em 1923 o governo voltou a entregar ao Banco do Brasil a condição de órgão 

emissor (4º Banco do Brasil). As primeiras cédulas emitidas pelo Banco do Brasil, de 500 

mil e de 1 conto de réis, foram aproveitadas do Tesouro Nacional e introduzidas em 1923. 

Ainda em 1923, o Banco do Brasil emitiu sua primeira série própria, constituída por cédulas 

nos valores de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 e 

1.000.000 de réis, impressas pela American Bank Note Company. Em 1930, foi introduzida 

a segunda série de notas, nos valores de 5 mil, 10 mil, 20 mil e 50 mil réis (Cédulas 

Brasileiras, 2012e).  

Após três anos, portanto, em 1926, o governo reassumiu a prerrogativa emissora e 

criou a Caixa de Estabilização. Essa Caixa destinava-se a receber ouro em barra, ou 

amoedado (e mesmo as valorizadas notas da Caixa de Conversão ainda circulantes), sendo 

trocado por notas representativas de igual valor ao metal entregue. A medida foi uma 

tentativa do Governo de promover uma reforma monetária, viabilizando a criação do 

Cruzeiro e a conversibilidade em ouro de todo o papel-moeda em circulação. A reforma 

não teve êxito e em 1930 a Caixa de Estabilização encerrou suas atividades, sendo as suas 

valorizadas cédulas trocadas com ágio pelo Banco do Brasil até 1951. A Caixa utilizou 

inicialmente cédulas aproveitadas do Tesouro Nacional, nos valores de 10.000, 20.000, 

50.000, 100.000, 200.000 e 500.000, com um carimbo retangular que as identificava e a 

seguir, as suas cédulas próprias, impressas pela American Bank Note Company, mais 

conhecidas como as “cédulas da mocinha”, nos mesmos valores anteriores acrescidos do 

Conto de Réis e totalizou 13 cédulas diferentes (Cédulas Brasileiras, 2012f).  
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Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, por conta da inflação crescente, 

circulavam no Brasil 56 tipos diferentes de cédulas do Mil Réis. Foi nesse momento que 

ocorreu uma reforma monetária, em que se dividiu por mil o valor do padrão monetário de 

mil réis e lançou-se o Cruzeiro (Cr$, 1942-1966). Nesse momento um mil réis valia 1 

cruzeiro. Essa nova unidade monetária era composta de 59 cédulas diferentes nos valores 

de 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10.000 Cruzeiros (Faber, 2016).  

Devido à inflação, à instabilidade política e ao descontrole das contas públicas, o 

Cruzeiro, moeda vigente desde 1942, acumulou uma enorme perda de valor. Assim, em 

1966, cria-se o Cruzeiro Novo (NCr$,1966-1970), momento em que ocorre uma nova 

divisão por mil do antigo Cruzeiro. Os valores do Cruzeiro Novo passaram a ser de 1 

centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos e 1, 5 e 10 NCr$ (Cédulas Brasileiras, 

2012g). Esse é o único período em que as cédulas tiveram a denominação de centavos e 

perfaziam um total de 8 cédulas diferentes.  

Em 1970 a moeda volta a ser Cruzeiro (Cr$, 1970-1986), e passa a ser impressa 

pela Casa da Moeda, com um trabalho artístico concebido por Aloísio de Magalhães. A 

primeira família de notas apresentava cédulas de tamanhos diferentes e por um projeto 

gráfico mais simples, que eliminou os adornos e alegorias característicos das notas do 

Cruzeiro antigo, da época de 1942-1966. Os valores iniciais eram de 1, 5, 10 e 100 

Cruzeiros e posteriormente a família de notas aumentou progressivamente com os valores 

de 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000 e 100.000, a medida que a inflação crescia (Gomes & 

Kornis, 2002). Eram 15 cédulas diferentes neste período.  

Em 1986 o processo inflacionário obrigou a uma nova reforma, com nova divisão 

por mil, criando-se os Cruzados (Cz$, 1986-1989). Utilizou-se cédulas reaproveitas do 

Cruzeiro com carimbo circular de Cruzados, nos valores de 10, 50 e 100 Cruzados, além 

das cédulas próprias de 10, 50, 100, 500, 1000 e 10.000 Cruzados. Esse padrão totalizou 

10 cédulas (Martins, 2003; Cédulas Brasileiras, 2012h).  

Apenas três anos depois, a inflação sem controle ocasiona nova reforma monetária, 

com mais uma divisão por mil, criando os Cruzados Novos (NCz$, 19891990), também 

aproveitando cédulas anteriores dos Cruzados com um carimbo triangular seguidas 

posteriormente de cédulas próprias, totalizando 7 cédulas diferentes (Cédulas Brasileiras, 

2012i).  
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Em 1990 ocorreu a troca de denominação da moeda para o Cruzeiro (Cr$, 

19901993). As cédulas dos Cruzados Novos receberam carimbos retangulares de cruzeiros 

seguidas de cédulas próprias, as quais a inflação encarregou de aumentar de valor 

rapidamente, dos 100 Cruzeiros iniciais para 500.000 Cruzeiros em menos de três anos. 

Esse período totalizou 14 cédulas (Cédulas Brasileiras, 2012j).   

Em 1994 criou-se os Cruzeiros Reais (CR$, 1993-1994), com nova divisão por mil. 

As notas dos Cruzeiros foram reaproveitadas através de um carimbo contendo um círculo 

aberto escrito Cruzeiros Reais, com o valor monetário dentro. Posteriormente, as cédulas 

próprias do padrão foram emitidas, totalizando 6 cédulas (Cédulas Brasileiras, 2012k).  

Em 1994 criou-se o Real (R$, 1994 até os dias atuais) e não houve corte de zeros 

ou carimbagem de cédulas do padrão anterior. O Banco Central determinou a substituição 

de todo o dinheiro das emissões anteriores em circulação. Inicialmente, foram emitidas 

cédulas nos valores de 1, 5, 10, 50 e 100 reais.  

No ano 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento, o Banco Central 

do Brasil lançou sua primeira cédula comemorativa, no valor de 10 reais e em polímero 

plástico. Em 2001, novas cédulas com valor facial de 2 e 20 reais entraram em circulação. 

A 2ª família de notas do Real foi anunciada pelo Banco Central em 3 de fevereiro de 2010. 

As cédulas têm tamanhos diferentes, novo projeto gráfico e novos elementos de segurança. 

Os primeiros valores da nova família, de 50 e 100 reais, passaram a circular a partir de 13 

de dezembro de 2010. As cédulas de 10 e 20 reais entraram em circulação em 27 de julho 

de 2012 e as de 2 e 5 reais em 29 de julho de 2013 (Cédulas Brasileiras, 2012l).   

A numismática é o estudo das moedas e medalhas (BMN, 2016). Castro et al., 

(2007) demonstram que os selos postais de uma nação, principalmente os comemorativos, 

podem trazer na estampa distintos aspetos sociais, ambientais, culturais, histórico e 

geopolíticos. Da mesma forma, acreditamos que o estudo das cédulas de uma nação 

constitui-se, também, de um rico acervo dos aspetos mencionados pelo autor anteriormente, 

além de ser um importante veículo de comunicação dos valores de uma dada sociedade.  

A numismática brasileira resgata muitos valores de nossa sociedade e aspetos 

importantes de uma dada época. Cada estampa representada nas cédulas brasileiras carrega 

uma informação rica dos aspetos da sociedade brasileira de um determinado contexto. 

Portanto, devido a inexistência de trabalhos que relacionem as cédulas monetárias 

brasileiras ao ensino de Ciências e Biologia, o presente estudo objetivou fazer um 
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levantamento, desde a época do Mil Réis (1833) até o Real (2016), sobre quais cédulas 

brasileiras possuem potencial para ser utilizadas no ensino de Ciências e Biologia.   

 

METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa investigativa na homepage brasileira: 

http://cedulasbrasileiras.blogspot.com.br/ (Cédulas Brasileiras, 2016), no ano de 2016, 

para contabilizar as cédulas que possuíam potencial para ser utilizadas no ensino de 

Ciências e Biologia. O endereço eletrônico citado anteriormente foi escolhido para servir 

de referência no presente estudo já que é um site de grande relevância para a área da 

numismática brasileira e apresenta todas as cédulas brasileiras que nos interessavam.   

 A pesquisa foi dividida em nove períodos, a saber: 1º) Mil Réis ($000, 18331942) 

que apresenta 206 cédulas diferentes, sendo que apenas 8 (3,88%) possuem potencial para 

o ensino de Ciências e Biologia (fig.1); 2º) Cruzeiros (Cr$, 1942-1967) englobando 59 

cédulas diferentes, com apenas uma (1,69%) que pode-se aproveitar para o ensino de 

Ciências e Biologia (fig.1); 3º) Cruzeiros Novos (NCr$, 1967-1970) totalizando 8 cédulas 

diferentes, sendo que nenhuma conseguimos aproveitar para o ensino de Ciências e 

Biologia (fig.1); 4º) Cruzeiros (Cr$, 1970-1986) perfazendo 15 cédulas diferentes, com 4 

(26,66%) que podem ser utilizadas no ensino de Ciências e Biologia (fig.1); 5º) Cruzados 

(Cz$, 1986-1989) atingindo 10 cédulas diferentes, sendo que 2 (20,00%) podem ser 

ricamente aproveitas ao ensinar Ciências e Biologia (fig.1); 6º) Cruzados Novos (NCz$, 

1989-1990) englobando 7 cédulas diferentes, que dessas apenas uma (14,28%) pode 

aproveitar-se para se ensinar Ciências e Biologia (fig.1); 7º) Cruzeiros (Cr$, 1990-1993) 

abrangendo 14 cédulas diferentes, em que 4 (28,57%) exibem potencial para o ensino de 

Ciências e Biologia (fig.1); 8º) Cruzeiros Reais (CR$, 1993-1994) contendo 6 cédulas, em 

que 2 (33,33%) são possíveis de se utilizar para ensinar Ciências e Biologia (fig.1); 9º) 

Real (1994 até os dias atuais) totalizando 18 cédulas diferentes, em que todas possuem um 

enorme potencial para a utilização no ensino de Ciências e Biologia (fig.1).  

  

    

http://cedulasbrasileiras.blogspot.com.br/
http://cedulasbrasileiras.blogspot.com.br/
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Figura 1- Gráfico que relaciona os nove diferentes períodos: Mil Réis, Cruzeiros, Cruzeiros Novos, Cruzeiros, 

Cruzados, Cruzados Novos, Cruzeiros, Cruzeiros Reais e Real com a quantidade total de cédulas existentes 

nesses períodos, e também com a quantidade de cédulas que possuem potencial para ser utilizadas no ensino 

de Ciências e Biologia. ECB: Cédulas que apresentam potencial para ser utilizadas no ensino de Ciências e 

Biologia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

   Não foram encontrados animais ou figuras importantes no campo das Ciências 

Biológicas em cédulas monetárias da época do Império do Brasil, a saber: “Cédulas do Troco 

do Cobre” (perfazendo um total de sete cédulas de valores diferentes no período de 1827-

1835), “Cédulas unifaciais” (um total de 41 cédulas diferentes emitidas no período de 1835 

a 1870), “Cédulas bifaciais” (um total de 23 cédulas diferentes no período de 1870 a 1889), 

tendo como exceções as notas apresentadas na figura 2.   

A figura 2A e 2A1 exibe no anverso (fig.2A) uma cédula bifacial de mil réis (1870-

1889) da 7ª estampa do Império, emitida em 1888 pelo Tesouro Nacional,  

evidenciando em seu reverso (fig.2A1), a estátua equestre de Dom Pedro I.                                                    

A figura 2B e 2B1 mostra uma cédula bifacial (1870-1889) imperial, da 8ª estampa, 

no valor de cinco mil réis, emitida em 1882 pelo Tesouro Nacional, que apresenta no anverso 

(fig.2B) uma mulher deitada no trigo à esquerda e ao fundo um cavalo, Dom Pedro II ao 

centro, e um pastor de ovelhas à direita sentado ao lado de três ovelhas. Ao fundo é visível, 

ainda, um cachorro e um cavalo.  
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   As cédulas da República, quando consideradas apenas as emissões de Réis, 

totalizam um universo de 135 cédulas, assim distribuídas: “Cédulas do Tesouro Nacional” 

(perfazendo mais de 93 tipos diferentes de cédulas no período de 1889-1942), “Caixa de 

Conversão” (um total de 13 cédulas diferentes no período de 1906-1913), “Cédulas do Banco 

do Brasil – 4º Banco do Brasil” (um total de 16 cédulas diferentes no período de 1923-1926), 

e “Cédulas do Caixa de Estabilização” (universo de 13 cédulas diferentes no período de 

1926-1930). Portanto, um conjunto completo do período de Réis (ou Mil réis) que iniciou 

no Império brasileiro e finalizou em 1942 com a República apresenta um total de 206 

cédulas, sendo 71 notas do Império e 135 da República. A seguir são apresentadas as notas 

que possuem potencial para o ensino de Ciências e Biologia do período Republicano.  

Na figura 3 A e 3 A1 está representada uma cédula da República (1889-1942) de 

quinhentos réis da 3º estampa, emitida em 1893 pelo Tesouro Nacional, exibindo no anverso 

(fig. 3 A) uma mulher sentada com uma ovelha à esquerda, e a efígie de uma deusa romana 

chamada Minerva à direita da nota.  

 
A 

 
A1 

Dimensões reais: 165 x 75 mm. 
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B 

 

 
B1 

Dimensões reais: 178 x 70 mm. 
 

Figura 2 - A e A1 – Cédula bifacial de mil réis da época do Império brasileiro. A) Anverso. A1) Reverso. Teve 

como empresa impressora a American Bank Note Company. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). B e B1 - 

Cédula bifacial de cinco mil réis da época do Império brasileiro. B) Anverso. B1) Reverso. Teve como empresa 

impressora a American Bank Note Company. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016).  
  

Na figura 3B e 3B1 está presente uma cédula da República (1889-1942) de mil réis da 7ª estampa, 

emitida em 1890 pelo Tesouro Nacional, que apresenta em seu reverso (fig.3B1) a estátua equestre 

de D. Pedro I.   

 

 
A 
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A1 

Dimensões reais: 145 x 65 mm. 

 

 
B 

 
B1 

Dimensões reais: 166 x 74 mm. 

 

Figura 3 - A e A1 – Cédula de 500 Réis da República do Brasil (1889-1942). A) Anverso. A1) Reverso. 

Empresa impressora: American Bank Note Company. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). B e B1 - Cédula da 

República brasileira (1889-1942) de mil réis. B) Anverso. B1) Reverso. Empresa impressora: American Bank 

Note Company Fonte: Cédulas Brasileiras (2016).  
 

Na figura 4A e 4A1 está exposta a cédula da República (1889-1942), de dez mil 

réis da 12ª estampa, emitida em 1911 pelo Tesouro Nacional, que apresenta em seu anverso 

(fig.4A) uma mulher sentada à esquerda representando a deusa Minerva com uma águia em 

baixo.   
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   A figura 4B e 4B1 expressa a cédula da República (1889-1942) de vinte mil réis da 

12ª estampa, emitida em 1908 pelo Tesouro Nacional, que apresenta em seu reverso 

(fig.4B1) a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, que encontra-se, hoje em dia, 

extremamente poluída e contaminada por metais pesados, como por exemplo, Mercúrio, 

Arsênio, Cromo, Cobre, Chumbo, Vanádio, Zinco e Cádmio (Barrocas & Wasserman, 1995; 

Neto et al., 2006; Silveira et al., 2011).  

 
                                                                  A                                                                      A1 

Dimensões reais: 172 x 79 mm 

 

 
                                                                   B                                                                     B1 

Dimensões reais: 180 x 80 mm 

 

Figura 4 - A e A1 - Cédula da República brasileira (1889-1942), de dez mil réis. A) Anverso. A1) Reverso. 

Empresa impressora: American Bank Note Company. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). B e B1 - Cédula da 

República do Brasil (1889-1942) de vinte mil réis. B) Anverso. B1) Reverso. Empresa impressora: American 

Bank Note Company. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016).  

    A figura 5A e 5A1 apresenta a cédula da República de dez mil réis do caixa de 

conversão (1906-1913), aproveitada da 9ª estampa das cédulas de 10 mil réis da República 

do Tesouro Nacional (1889-1942), com a inscrição "Na Caixa de Conversão - valor recebido 

em ouro de acordo com a Lei nº 1575 - 6 Dez. 1906" (Brasil, 1906) e com novo esquema de 

cores. Não traz impressa a estampa. Foram emitidas pela Caixa de Conversão em 1906. Em 

seu anverso (fig. 5A) é possível perceber uma espécie de puma ao centro da nota.   
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E por fim, na figura 5B e 5B1 têm-se uma cédula da República de cinquenta mil 

réis, do Caixa de Estabilização (1926-1930), emitida em 1927, que apresenta em seu reverso 

(fig. 5B1) o quadro “A Independência ou Morte, óleo sobre tela” de Pedro Américo.  

                                                                            A                                                                      A1 

Dimensões reais: 200 x 89 mm 

                                                                           B                                                                      B1 

Dimensões reais: 182 x 85 mm 

 
Figura 5 - A e A1 - Cédula da República do Brasil de dez mil réis do caixa de conversão (1906-1913). A) 

Anverso. A1) Reverso. Empresa impressora: Georges Duval e Jules Huyot. Fonte: Cédulas Brasileiras 

(2016). B e B1 - Cédula da República de cinquenta mil réis, do caixa de estabilização (1926-1930). B) 

Anverso. B1) Reverso. Empresa impressora: American Bank Note Company. Fonte: Cédulas Brasileiras 

(2016).  

 

   A seguir estão representadas as notas que possuem potencial para o ensino de 

Ciências e Biologia do período do Cruzeiro (1942-1967), que forma um universo de 59 

cédulas diferentes (Martins, 2003). A 3ª Estampa de notas do Cruzeiro, produzida pela Casa 

da Moeda do Brasil, foi introduzida entre 1961 e 1962. Era constituída apenas de cédulas no 

valor de 5 cruzeiros, as "cédulas do índio" (fig.6A e 6A1), assim denominadas por trazerem 

a figura do índio em seu anverso (fig.6A). A figura 6A mostra, ainda, um jangadeiro à 

esquerda da nota e apresenta a temática dos índios e o Estado Nação durante a chamada “Era 

Vargas”. Nesse período, o presidente Getúlio Vargas voltou-se para o valor simbólico dos 

aborígenes como parte de seu projeto multifacetado da construção de um Brasil novo – mais 

independente economicamente, mais integrado politicamente e socialmente mais unificado. 

O Estado Novo representou a relação entre os índios e o Estado Nação numa ótica romântica 

(Garfield, 2000).   
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   No reverso da nota (fig. 6A1) é visível a planta Victoria amazonica, pertencente à 

família Nymphaeaceae (Salisb), que possui importância ecológica, medicinal e alimentícia. 

Provavelmente é a espécie da região Amazônica mais conhecida no mundo, com grande 

valor ornamental, e muito apreciada nas estufas da Europa e América do Norte.   

   V. amazonica é uma herbácea aquática, fixa, com folhas flutuantes, encontrada em 

águas calmas e com temperatura em torno de 26 a 30 °C, sendo originária da região 

equatorial da Bacia do Rio Amazonas (Prance, 1974). Popularmente, a planta é conhecida 

como “vitória-régia”, “forno d’água”, “rainha-dos-lagos”, “milho d’água”, entre outros. A 

espécie possui grandes folhas orbiculares com bordos levantados em ângulo reto, flores 

grandes de até 33 cm de diâmetro, sementes elíptico-globulares e muitos espinhos em toda 

a planta (Hoehne, 1948). A folha de V. amazonica é considerada medicinal (depurativa e 

cicatrizante). O suco serve para tingir o cabelo de preto e dar brilho, serve também para o 

curtimento de peles e couros finos. A semente do tamanho de um grão de ervilha é 

comestível, sendo rica em ferro e amido, estoura no calor e é saborosa, como pipoca, sendo 

também alimento de juritis e roedores. O rizoma e o pecíolo também são comestíveis 

(Hoehne, 1948; Pio Corrêa, 1952; Pott & Pott, 2000).  

Não foram encontradas notas com potencial para ser utilizadas no ensino de 

Ciências e Biologia da época do Cruzeiro Novo (1966-1970, totalizando 8 cédulas 

diferentes). A seguir as notas do Cruzeiro (1970-1986, 15 cédulas diferentes) com potencial 

para a utilização no ensino. Na figura 6B é visível uma nota de 500 cruzeiros, da estampa B, 

emitida pelo Banco Central do Brasil e que teve como empresa impressora a Casa da Moeda 

do Brasil. No anverso (fig.6B) é possível perceber a evolução étnica brasileira, numa 

sequência das diversas “raças”, por ordem de precedência histórica. E no reverso (fig.6B1) 

são apresentados os mapas históricogeográficos, que representam a evolução do espaço 

físico territorial brasileiro, nas suas diferentes fases - descobrimento, comércio, colonização, 

independência e integração.  

Na cédula da figura 6C é retratado José Maria da Silva Paranhos, o famoso Barão 

do Rio Branco (1845-1912), inspirado em fotos oficiais da época em que era Ministro de 

Estado (1902-1912). E no reverso (fig.6C1) dessa nota de 1000 cruzeiros (1970-1986) é 

apresentado um painel baseado no taqueômetro utilizado na "Questão das Missões" e no 

mapa da delimitação das fronteiras entre Brasil e Argentina, feito por Dionísio Cerqueira, 

em 1904.  
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Na figura 6D é exibido, na cédula de cinco mil Cruzeiros (1970-1986), o retrato de 

Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, presidente da República durante a Ditadura 

Militar (1964-67). E no reverso (fig.6D1) um painel representando o desenvolvimento do 

país no campo da energia hidrelétrica e das telecomunicações.  

Na figura 7A e 7A1 a cédula de cinquenta mil Cruzeiros (1970-1986) exibe em seu 

anverso (fig.7A) Oswaldo Cruz (1872-1917) à direita, e um microscópio óptico ao centro. 

No reverso (fig.7A1) essa cédula retrata a vista do edifico principal do Instituto Oswaldo 

Cruz no Rio de Janeiro, construído pelo homenageado.  

Oswaldo Gonçalves Cruz (São Luiz do Paraitinga, 5 de agosto de 1872 — 

Petrópolis, 11 de fevereiro de 1917) foi um cientista, médico, bacteriologista, 

epidemiologista e sanitarista brasileiro. Ele foi pioneiro no estudo das moléstias tropicais e 

da medicina experimental no Brasil, fundando em 1900 o Instituto Soroterápico Federal no 

bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, transformado em Instituto Oswaldo Cruz, 

respeitado internacionalmente (Fiocruz, 2016).  

 

  
A A1 

Dimensões reais: 156 x 67 mm 

 
B B1 

Dimensões reais: 172 x 78 mm 
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C C1 

Dimensões reais: 154 x 74 mm 

 
D D1 

Dimensões reais: 154 x 74 mm 

Figura 6 - A e A1– Cédula da 3ª estampa de cinco Cruzeiros (1942-1967), emitida em 1961 pelo Tesouro Nacional. Teve 

como empresa impressora: a Casa da Moeda do Brasil. A) Anverso. A1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). B e 

B1 – Cédula de 500 Cruzeiros (1970-1986) da estampa B, emitida em 1979 pelo Banco Central do Brasil. Teve como 

empresa impressora: a Casa da Moeda do Brasil. B) Anverso. B1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). C e C1- 

Cédula de 1.000 Cruzeiros (1970-1986), da estampa A, emitida pelo Banco Central do Brasil em 1978, e impressa pela 

Casa da Moeda do Brasil. C) Anverso. C1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). D e D1– Cédula de 5 mil Cruzeiros 

(1970-1986), da estampa A, emitida em 1981 pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. D) 

Anverso. D1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016).  

  

Ao combater a febre amarela, na mesma época, Oswaldo Cruz enfrentou vários 

problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia 

pelo contato com as roupas, suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz 

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, 

suspendeu as desinfecções, método tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais e ruas, para eliminar focos 

de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular (Fiocruz, 2016).  

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice. Com o recrudescimento 

dos surtos de varíola, o sanitarista tentou promover a vacinação em massa da população. Os 

jornais lançaram uma campanha contra a medida. O congresso protestou e foi organizada a 

Liga contra a vacinação obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular 

conhecida como “Revolta da Vacina” e, no dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se 

levantou. O Governo derrotou a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina 

(Fiocruz, 2016).  
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Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, a febre amarela estava 

erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, uma epidemia de varíola levou a população aos 

postos de vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do sanitarista (Fiocruz, 2016).  

A seguir as cédulas dos Cruzados (1986-1989, totalizando 10 notas) que possuem 

potencial para o ensino de Ciências e Biologia. Na figura 7B é evidenciado Heitor Villa-

Lobos (1887-1959) à direita, na nota de 500 Cruzados, ladeado de vitóriasrégias ao centro, 

sobre um trecho da partitura do bailado Uirapuru. No reverso (fig.7B1) está Villa-Lobos 

regendo, ao fundo, a vista de uma floresta brasileira, fonte de inspiração permanente do 

artista, baseada em gravura de Rugendas.  

Na figura 7C é exibida uma nota de 10.000 Cruzados que contém Carlos Chagas 

(1879-1934) à direita, baseado em foto de 1931, parte do ciclo de vida do Trypanossoma 

cruzi ao centro, e ao fundo, representação da parede de uma casa de paua-pique. No reverso 

(fig.7C1) é possível observar Carlos Chagas trabalhando em um laboratório.   

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas nasceu aos 9 de julho de 1878, na Fazenda 

Bom Retiro, a cerca de vinte quilômetros da cidade de Oliveira, no Estado de Minas Gerais 

(Brasil). Carlos Chagas teve atuação de destaque nos debates e nas ações sobre a saúde 

pública brasileira nas primeiras décadas do século XX. Desde a descoberta da doença que 

leva seu nome, alertava sobre a importância das endemias rurais e a necessidade de combatê-

las. Esta seria a bandeira principal do chamado movimento sanitarista que, entre 1916 e 

1920, colocou no debate nacional o tema da saúde como elemento-chave para que o Brasil 

se tornasse efetivamente uma nação (BVS, 2016).  

   A doença descrita por esse pesquisador ficou conhecida como “Doença de Chagas”, 

e tornou-se um dos principais temas na agenda de investigação do Instituto Oswaldo Cruz, 

no Rio de Janeiro. Com a colaboração de outros pesquisadores, Carlos Chagas dedicou-se a 

estudá-la em seus vários aspetos: as características biológicas do vetor e do parasito, os 

reservatórios do T. cruzi, as manifestações clínicas e a evolução da doença, os métodos de 

diagnóstico e possíveis formas de terapêutica. Foi o primeiro, e até os dias atuais, permanece 

o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa: 

o patógeno, o vetor (Triatominae), os hospedeiros, as manifestações clínicas e a 

epidemiologia (BVS, 2016).  

   A seguir as cédulas dos Cruzados Novos (1989-1990, totalizando sete cédulas 

diferentes) que possuem potencial para o ensino de Ciências e Biologia.   
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Na figura 7D e 7D1 está exposta a cédula de 500 Cruzados Novos (1989-1990) que 

mostra a efígie do cientista Augusto Ruschi (1915-1986), ladeada por alegorias de flora e 

fauna, destacando-se uma representação da "Cattleya labiata warneri", orquídea que, com 

dezenas de variedades, é a mais típica do Estado brasileiro do Espírito Santo e a maior flor 

do gênero no Brasil.   

Augusto Ruschi (Santa Teresa, 1915 – Vitória, 3 de junho de 1986) foi um 

agrônomo, ecologista e naturalista brasileiro. O interesse pelo estudo de plantas e animais, 

desde a infância, permitiu que conhecesse a fundo diversos ramos da biologia, tornando-se 

respeitado especialista em beija-flores e orquídeas do Brasil.  

No reverso da nota (fig. 7D1) de 500 Cruzados Novos (1989-1990), é exibido um 

Beija-flor à esquerda além de Ruschi examinando orquídeas ao centro.  

  

 
A A1 

Dimensões reais: 154 x 74 mm 

 
B B1 

Dimensões reais: 154 x 74 mm 

 
C C1 

Dimensões reais: 154 x 74 mm 
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D D1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

Figura 7 - A e A1– Cédula de 50.000 Cruzeiros (1970-1986), da estampa A, emitida em 1984 pelo Banco 

Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. A) Anverso. A1) Reverso. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016). B e B1– Cédula de 500 Cruzados (19861989), da estampa A, emitida em 1987 pelo Banco 

Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. B) Anverso. B1) Reverso. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016). C e C1– Cédula de 10.000 Cruzados (1986-1989), da estampa A, emitida em 1988 pelo 

Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. C) Anverso. C1) Reverso. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016). D e D1– Cédula de 500 Cruzados Novos (1989-1990), da estampa A, emitida em 1990 pelo 

Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. D) Anverso. D1) Reverso. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016).  

   A seguir as notas do Cruzeiro (1990-1993, 14 cédulas) com potencial para o uso no 

ensino de Ciências e Biologia. A cédula mencionada anteriormente (fig.7D e 7D1) foi 

aproveitada do Cruzado Novo (1989-1990) e teve sua legenda e valor facial modificada para 

o Cruzeiro (1990-1993) (fig. 8A e 8A1).  

No ano de 1990, a moeda brasileira foi trocada novamente, porém, não houve 

reforma monetária, apenas, troca de denominação de Cruzado Novo (NCz$) para Cruzeiro 

(Cr$), pela terceira vez (Martins, 2003). As cédulas do padrão Cruzado Novo foram 

reaproveitadas, recebendo um carimbo com o novo valor. Além disso, foram produzidas as 

próprias cédulas do padrão Cruzeiro. No total, foram produzidas 7 cédulas, e dentre elas, 

foram identificadas 4 notas com temas relacionados à Ciências/Biologia, a saber: 

personalidades da ciência, Diversidade Étnico-Racial, Zoologia, Botânica e Bioma Mata 

Atlântica.   

No anverso da figura 8A é mostrada a cédula de 500 Cruzeiros que possui a 

personalidade da Ciência: Augusto Ruschi (12/12/1915 - 03/06/1986) - cientista, agrônomo, 

advogado, ecologista, naturalista e ecologista, dedicou sua vida às descobertas, defesas e 

estudo das espécies brasileiras, além da visão ecológica preservacionista pioneira que o 

consagrou mundialmente. No reverso (fig.8A1): Zoologia, Botânica e Bioma Mata 

Atlântica: Augusto Ruschi examinando orquídeas e destaque para um beija flor, o qual foi o 

maior especialista mundial (Ruschi, 1997).  

Na figura 8B é apresentada uma nota de 1000 Cruzeiros (1990-1993) que exibe o 

Marechal Cândido Rondon (1865-1958) à direita, gravura de estação telegráfica e mapa do 
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Brasil ao centro. Esse Marechal é uma personalidade da Ciência: Cândido Rondon 

(05/05/1865 - 19/01/1958) militar, sertanista e professor, foi descendente de índios e um dos 

nomes mais importantes na defesa da questão indígena e da integração nacional. Com a 

missão de trabalhar no desenvolvimento da infraestrutura no País, Rondon abraçou a defesa 

dos Direitos Humanos e lutou pelo respeito e pela proteção dos povos indígenas brasileiros 

(FREIRE, 2009).   

No reverso (fig.8B1) encontra-se um casal de índios Carajás ao centro, alimentos à 

esquerda e habitação Nhambiquara à direita. Diversidade Étnico-Racial, Zoologia e Botânica 

podem ser trabalhados em sala de aula. Verifica-se a representação de uma das várias tribos 

indígenas, além de alimentos da região amazônica, como peixes, milho e frutos.  

Na cédula de 10.000 Cruzeiros (1990-1993) (fig. 8C) está representada a 

personalidade da Ciência: Vital Brazil (28/04/1865 - 08/05/1950) médico e sanitarista, foi 

um dos primeiros pesquisadores de toxinologia das Américas e de medicina experimental no 

Brasil. As pesquisas assinadas por ele são pioneiras na produção dos soros específicos contra 

venenos de animais peçonhentos (serpentes, escorpiões e aranhas). Nenhum outro método 

de neutralização da peçonha é mais eficaz do que o criado por Vital Brazil, em 1898 (IVB, 

2016).             

Além disso, o anverso da nota, representada na figura 8C, exibe uma gravura que 

representa a extração do veneno de serpente ao centro da cédula. No reverso da nota de 

10.000 Cruzeiros (fig. 8 C1) está retratada uma cena de cobra muçurana devorando uma 

jararaca ao centro.   

Na figura 8D e 8D1 é apresentada a nota de cem mil Cruzeiros que no anverso (fig. 

8D) possui um Beija-flor (Amazilia lactea) alimentandos filhotes ao centro. No reverso (fig. 

8D1) pode-se abordar zoologia (Classe Insecta) e o Bioma Mata de Araucárias: Borboletas 

e Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina. A seguir as cédulas que podem 

ser relacionadas ao ensino de Ciências e Biologia da época do Cruzeiro Real (1993-1994, 

totalizando 6 cédulas diferentes). Na figura 9A e 9 A1 é destacada a cédula de 5.000 

Cruzeiros Reais (1993-1994), que no anverso (fig. 9A) exibe um Gaúcho à direita da nota, 

uma fachada e o interior das ruínas da Igreja de São Gabriel das Missões, no Estado brasileiro 

do Rio Grande do Sul, ao centro. No reverso (fig. 9 A1) encontra-se a imagem de um gaúcho 

manejando o laço na captura do gado, acompanhada de reproduções dos seus acessórios 

típicos: boleadeira, relho, guampa e esporas, além de um cavalo e uma vaca ou boi. 
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Na figura 9B é apresentada uma baiana à direita da nota de 50.000 Cruzeiros Reais 

(1993-1994), e um painel com objetos de uso da baiana (romã, cachos de uvas, caju, figa de 

madeira, dentes de animais, peixe, cordeiro e pombas do Espírito Santo) ao centro. No 

reverso (fig. 9 B1) é retratada uma baiana do acarajé. Ao fundo, a perspetiva da Igreja do 

Bonfim, em Salvador, no Estado brasileiro da Bahia.  

A seguir as notas do Real (1994 até os dias atuais) que apresentam um grande 

potencial para o ensino de Ciências e Biologia. O Real foi o último padrão monetário lançado 

e continua em vigor atualmente. Nesse padrão, a fauna brasileira foi homenageada, sendo o 

reverso de todas as notas estampado com peixes, répteis, aves e mamíferos.   

 
A A1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

 
B B1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

 

 
C C1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 
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D D1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

Figura 8 - A e A1 – Cédula de 500 Cruzeiros (1990-1993), da estampa A, emitida em 1990 pelo Banco Central 

do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. A) Anverso. A1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras 

(2016). B e B1– Cédula de 1000 Cruzeiros (1990-1993), da estampa A, emitida em 1990 pelo Banco Central 

do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. B) Anverso. B1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras 

(2016). C e C1– Cédula de 10.000 Cruzeiros (1990-1993), da estampa A, emitida em 1991 pelo Banco Central 

do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. C) Anverso. C1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras 

(2016). D e D1– Cédula de cem mil Cruzeiros (1990-1993), da estampa A, emitida em 1992 pelo Banco Central 

do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. D) Anverso. D1) Reverso. Fonte: Cédulas Brasileiras 

(2016).  

 
A A1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

 

 
B B1 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

 
Figura 9 - A e A1 – Cédula de 5.000 Cruzeiros Reais (1993-1994), da estampa A, emitida em 1993 pelo Banco 

Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. A) Anverso. A1) Reverso. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016). B e B1 - Cédula de 50.000 Cruzeiros Reais (1993-1994), da estampa A, emitida em 1994 

pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. B) Anverso. B1) Reverso. Fonte: 

Cédulas Brasileiras (2016).  
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O Real foi lançado em 1994 com um total de 5 notas: 1,00; 5,00; 10,00; 50,00 e 

100,00. Na figura 10 estão evidenciadas as variedades das cédulas de um real que já 

existiram, e hoje, encontram-se fora de circulação. Essas cédulas foram atualmente 

substituídas pelas moedas de um real. Na figura 10B, D e F estão representadas os reversos 

das cédulas de um real que possuem o Beija-flor-de-peito-azul (Amazilia lactea).  

Na figura 11A e B está retratada o anverso da nota de 5 Reais (1994 até os dias 

atuais) que possui a efígie da República. No reverso (fig.11C, D) é exibida uma Garçabranca-

grande (Casmerodius albus). Na figura 11E e F é apresentada o anverso da cédula de 10 

reais (1994 até os dias atuais). No reverso (fig.11G e H) é retratada a imagem de uma Arara-

vermelha (Ara chloreptera).  

 
A B 

 

 
C D 

 

 
E F 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 
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Figura 10 - A, C e E – Anverso das cédulas de um Real emitidas em 1994 (estampa A), 1997 (estampa B), 

2003 (estampa C), pelo Banco Central do Brasil e impressas pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016). A) Estampa A; C) Estampa B; E) Estampa C. B, D e F – Reverso das cédulas de um Real 

emitidas em 1994 (estampa A), 1997 (estampa B), 2003 (estampa C), pelo Banco Central do Brasil e impressas 

pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). B) Estampa A; D) Estampa B; F) Estampa 

C. Zoologia (Aves): Gravura de um Beija-Flor (Amazilia lactea). O Beija-Flor é típico do continente americano 

e ocorre em mais de cem espécies no Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b).   

 

A nota de 50 Reais (1994 até os dias atuais) está representada na figura 12. O anverso 

(fig.12A) possui a efígie da república e o reverso (fig.12B) a Onça pintada (Panthera onca).  

 
A                                                                               B 

 

C                                                                              D 

 
E                                                                               F 

 
G                                                                                H 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 
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Figura 11 - A e B – Anverso das cédulas de 5 Reais (1994 até dias atuais) emitidas em 1994 (A), 1997 (B) 

pelo Banco Central do Brasil e impressas pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). A) 

Estampa A/B. B) Estampa C. C e D – Reverso das cédulas de 5 Reais (1994 até dias atuais) emitidas em 1994 

(C), 1997 (D) pelo Banco Central do Brasil e impressas pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016). C) Estampa A/B. D) Estampa C. Zoologia (Aves): Figura de uma Garça (Casmerodius 

albus), ave pernalta (família dos ardeídeos), espécie muito representativa da fauna encontrada no território 

brasileiro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b). E e F – Anverso das cédulas de 10 Reais (1994 até os 

dias atuais), emitida em 1994 (estampa A); 1997 (estampa C) pelo Banco Central do Brasil e impressas pela 

Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). E) Estampa A. F) Estampa B. G e H – Reverso 

da cédula de 10 Reais (1994 até os dias atuais), emitida em 1994 (estampa A); 1997 (estampa C) pelo Banco 

Central do Brasil e impressas pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). G) Estampa 

A. H) Estampa B. Zoologia (Aves): Gravura de uma Arara (Ara chloroptera), ave de grande porte da família 

dos psitacídeos, típica da fauna do Brasil e de outros países latino-americanos (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2016b).   

  Na figura 12 está exposta ainda a nota de Cem Reais (1994 até os dias atuais) que exibe no 

anverso (fig. 12C) a efígie da República e no reverso (fig.12D) o peixe Garoupa-verdadeira 

(Epinephelus marginatus).  

Em 2000, foi lançada a nota de 10 reais comemorativa dos 500 anos do descobrimento do 

Brasil (fig.12E, F), que traz a Rosa dos ventos à esquerda, a figura de Pedro Álvares Cabral e o mapa 

Terra Brasilis ao centro, e caravelas à direita, no seu anverso (fig.12E), além da representação 

estilizada do mapa do Brasil formada por quadros com as fisionomias típicas do povo brasileiro, o 

que evidencia a diversidade étnico-racial, no reverso da nota (fig.12F).  

Em 2001, foram incorporadas à Família do Real as notas de 2,00 e 20,00 reais, 

também com a efígie da república no anverso e estampas homenageando a fauna brasileira 

no seu reverso. A nota de 2 Reais exibe no anverso (fig. 12G) a efígie da República e no seu 

reverso (fig.12H) uma tartaruga de pente (Eretmochelis imbricata).  

A nota de 20 Reais apresenta no anverso (fig. 13A) a efígie da República e no reverso 

(fig. 13B) o Mico leão dourado (Leonthopitecus rosalia), espécie ameaçada de extinção.  

 Em 2010 foi anunciada a 2ª família do Real, com inovações tecnológicas para evitar 

falsificações e tamanhos diferentes para facilitar o seu uso pelos deficientes visuais. As 

estampas das notas da 2ª família continuaram com a figura da efígie da república em seu 

anverso e a fauna brasileira continuou sendo homenageada no reverso, porém, suas 

ilustrações foram aprimoradas. É nessa época que a nota de 1,00 real, representada 

anteriormente na figura de número 10, deixou de circular, restando somente as moedas deste 

valor. As notas de 2,00 (fig.14A, B); 5,00 (fig.14C, D); 10,00 (fig.14E, F); 20,00 (fig.14G, 

H); 50,00 (fig.15A, B) e 100,00 Reais (fig.15C, D) foram atualizadas.  
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A                                                                                 B 

 

C                                                                       D  

E                                                                                  F 

G                                                                                H 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

 

Figura 12 - A e B – Cédula de 50 Reais (1994 até os dias atuais), da estampa A, emitida em 1994 pelo Banco 

Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). B: Zoologia 

(Mamíferos): Figura de uma Onça Pintada (Panthera onca), conhecido e belo felídeo de grande porte, 

ameaçado de extinção, mas ainda encontrado principalmente na Amazônia e no Pantanal Matogrossense 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b). A) Anverso. B) Reverso. C e D – Cédula de Cem Reais (1994 até 

dias atuais), da estampa A, emitida em 1994 pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do 

Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). D: Zoologia (Peixes): Gravura de uma Garoupa (Epinephelus 

marginatus), peixe marinho da família dos serranídeos, e um dos mais conhecidos dentre os encontrados nas 

costas brasileiras (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b). C) Anverso. D) Reverso. E e F – Cédula de 10 
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Reais, da estampa D, emitida em 2000 pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. 

Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). E) Anverso. F) Reverso. Anverso: Personalidade histórica, documentos 

históricos e tecnologias - contém a efígie de Pedro Álvares Cabral; o mapa "Terra Brasilis", uma das primeiras 

representações da nova terra; um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, primeiro documento a descrever 

características do lugar e da sua gente; e uma rosa dos ventos, instrumento de navegação extraído da cartografia 

portuguesa do século XVI. À direita do mapa, estão representadas, também, cinco naus da expedição de Cabral. 

Ao fundo, encontra-se a composição de elementos decorativos de azulejos portugueses, linhas sinuosas e 

representações da Cruz da Ordem de Cristo, símbolo presente nas embarcações portuguesas da época. Reverso: 

Diversidade Étnico-Racial: contém uma versão estilizada do mapa do Brasil, formada por quadros, alguns deles 

contendo fisionomias t ípicas do povo brasileiro (índio, branco, negro e mestiço), retratando uma característica 

marcante do Brasil contemporâneo: a pluralidade étnica e cultural (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b). 

G e H – Cédula de 2 Reais, da estampa A, emitida em 2001 pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa 

da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). G) Anverso. H) Reverso. Zoologia (Répteis): Figura 

de uma tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata), uma das cinco espécies de tartarugas marinhas 

encontradas na costa brasileira (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b).   

   

A                                                                              B 

Dimensões reais: 140 x 65 mm 

Figura 13 - A e B – Cédula de 20 Reais, da estampa A, emitida em 2003 pelo Banco Central do Brasil e 

impressa pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas Brasileiras (2016). A) Anverso. B) Reverso. Reverso: 

Zoologia (Mamíferos): Figura de um Mico-leão-dourado (Leonthopitecus rosalia), primata de pêlo alaranjado 

e cauda longa nativo da Mata Atlântica, que é o símbolo da luta pela preservação das espécies brasileiras 

ameaçadas de extinção (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016b).   

 
A                                                                                B 

Dimensões reais: 121 x 65 mm 

 

C                                                                               D 

Dimensões reais: 128 x 65 mm 
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E                                                                   F 

Dimensões reais: 135 x 65 mm 

 

G                                                              H 

Dimensões reais: 142 x 65 mm 
Figura 14 - Anverso (A, C, E, G) e reverso (B, D, F, H) das cédulas de 2, 5, 10 e 20 Reais da segunda família 

do Real (2010 até atualidade), emitida pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. 

Fonte: Bank Note World (2016) [A-D]; Cédulas Brasileiras (2016) [E-H].  

 

 

A                                                             B 

Dimensões reais: 149 x 65 mm 

 

C                                                             D 

Dimensões reais: 156 x 70 mm 
Figura 15 - Anverso (A, C) e reverso (B, D) das cédulas de 50 e 100 Reais da segunda família do Real (2010 

até atualidade), emitida pelo Banco Central do Brasil e impressa pela Casa da Moeda do Brasil. Fonte: Cédulas 

Brasileiras (2016).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sugerimos que a aproximação entre ciência e arte e entre ciência e cultura pode 

aprimorar o ensino de ciências e de biologia. Através das cédulas aqui apresentadas, os 

professores de Ciências e Biologia podem discutir variados conteúdos com seus alunos, 

como por exemplo, conhecimentos botânicos, zoológicos, geográficos, políticos, culturais, 

religiosos, históricos, econômicos, ambientais, tecnológicos, da saúde (de importância 

médica e sanitária), musicais, ecológicos e alimentares. Esperamos que o presente estudo 

tenha despertado e inspirado a criatividade dos professores de Ciências e Biologia, para 

que possam discutir com seus alunos as características aqui sugeridas. Abre-se, também, 

perspetivas para que outras cédulas monetárias possam ser estudadas e associadas não só 

ao ensino de ciências e biologia, mas também ao ensino de história, geografia e a outras 

grandes áreas do saber.  
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO DISPOSITIVO FORMATIVO: 

REFLEXÕES A PARTIR DO CURSO DE ARTES VISUAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - BRASIL 

The supervised stage as an education fator: reflections from the Visual Arts Degree of 

the Federal University of Roraima – Brazil 

SOUZA DA SILVA, Ivete67, & LUGE OLIVEIRA, Vinícius68 

 

Resumo 

Este texto aborda a prática do Estágio Supervisionado na Licenciatura em Artes Visuais da 

Universidade Federal de Roraima (Brasil), da criação do Curso a sua organização do Plano de 

ensino, o planejamento para a atuação durante o Estágio, a relação entre “estagiário e professor 

regente” e as dificuldades encontradas pela ausência de professores formados em Artes nas 

escolas de ensino regular do Estado de Roraima. As questões levantadas têm como base autores 

como FREIRE (2010); ZABALA (2010), LIMA & PIMENTA (2012), além das legislações 

brasileiras vigentes para a formação de professores. As discussões e reflexões referentes ao ensino 

de arte em Roraima ainda são recentes e carecem de uma atenção por parte dos Gestores públicos, 

mas todas são fundamentais para o aprimoramento da prática docente em Arte no Estado, pois 

uma má formação docente poderá afeta toda uma comunidade a médio e longo prazo. 

 

Abstract 

This paper portrays the practice of Supervised Internship in the Degree in Visual Arts of the 

Federal University of Roraima (Brazil), from the creation of the Degree to its organization of the 

Teaching Plan, planning for the practice during the Internship, the relationship between “students 

and teacher regent” and the difficulties found by the absence of Arts teachers in the regular schools 

of the State of Roraima. The questions raised have based on authors such as FREIRE (2010); 

ZABALA (2010), LIMA & PIMENTA (2012), the Brazilian legislation for formation of teacher. 

The discussions and reflections regarding the teaching of art in Roraima are still recent and need 

attention from public administrators, but all are fundamental for the improvement of the teaching 

practice in Art in the State, as a bad teacher training can affect an entire community medium and 

long term. 
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O Estágio Supervisionado no curso de Artes Visuais  

O Curso de Artes Visuais Licenciatura da Universidade Federal de Roraima, 

estado de Roraima-Brasil, foi criado em 2009, conforme Resolução nº008/2009-CUni, 

sendo o primeiro curso no campo de Artes no estado de Roraima. A importância da arte 

como um dos princípios fundamentais para o desenvolvimento do ser humano e a 

obrigatoriedade de seu ensino nos currículos da educação básica é dado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) em seus artigos 3º e 26º inciso 

2º, respectivamente. Recentemente a Lei nº 13.278/2016 altera o inciso 6º do artigo 26º, 

da Lei 9394/96, definindo as artes visuais, dança, música e teatro como as linguagens que 

constituirão o componente curricular referente a artes.  Nesse sentido, a criação do curso 

está relacionada a políticas públicas de expansão das universidades, bem como a 

necessidade de cursos de formação de professores para a área de Artes no estado de 

Roraima.  

Em sua organização curricular o curso possui três núcleos que abarcam suas 

disciplinas formando o grande Núcleo de fundamentação da formação profissional 

(CCAV PPP, 2014). São eles: Núcleo de Fundamentação; Núcleo de Desenvolvimento; 

e Núcleo de Profissionalização. 

Os estágios supervisionados integram o Núcleo de Profissionalização os quais 

devem, conforme projeto pedagógico do curso (2014, p. 28), “embasar o aluno para o 

exercício do magistério, assim como para a criação de materiais para sua prática reflexiva 

e didática”. Ocorrendo de forma articulada com as disciplinas que compõem os demais 

núcleos, os estágios curriculares supervisionados iniciam no quinto semestre do curso, 

sendo composto por 4 (quatro) estágios que perpassam todos os níveis da educação básica 

e promovem a articulação entre escola e espaços culturais. O Estágio Curricular 

Supervisionado I é ofertado no quinto semestre letivo e tem como objetivo a “articulação 

entre o espaço escolar e as instituições/espaços culturais vinculadas ao campo das Artes 

a partir da elaboração de um Projeto de Mediação” (Normativa De Estágio, 2014); os 

Estágios Curriculares Supervisionados II, III e IV objetivam a inserção e regência dos 

discentes na educação básica respetivamente: na educação infantil e/ou anos iniciais do 

ensino fundamental; nos anos finais do ensino fundamental; e no ensino médio.   Cada 

uma das quatro disciplinas possui carga horária de 100h, devendo estas contemplar, 

conforme Normativa do Estágio Curricular do Curso de Artes Visuais (2014), atividades 

de 30h de Orientação: que corresponde a discussão e fundamentação teórica, bem como 
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supervisão e elaboração de relatório de estágio; 50h de Planejamento: elaboração do plano 

de aula ou projeto de mediação a ser desenvolvido na regência do estágio curricular, a 

partir da inserção dos discentes no espaço do estágio;  16h a 20h de Regência: corresponde 

ao desenvolvimento do plano de aula ou projeto de mediação elaborado no item anterior. 

Embora haja uma distribuição das 100 horas correspondentes às disciplinas, os três 

momentos se interligam, ocorrendo de maneira articuladas.  

O modo como está organizada a oferta e distribuição dos estágios curriculares 

supervisionados no curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Roraima, permite 

com que a prática do estágio não ocorra isolada das disciplinas teóricas, estando este 

integrado ao “corpo de conhecimentos do curso de formação de professores” (Lima & 

Pimenta, 2012, p. 55). Preocupação esta que vem permeando as discussões sobre o campo 

do estágio supervisionado como componente curricular nos cursos de licenciaturas.  As 

pesquisadoras Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lima em seu livro Estágio e 

Docência (2012), tecem reflexões sobre a forma como os estágios supervisionados são 

dispostos nos currículos dos cursos de licenciaturas, que, muitas vezes, reforçam a 

compreensão de separação entre teoria e prática. Embora fosse possível a oferta do estágio 

curricular supervisionado somente a partir da segunda metade do curso69, no caso do 

Curso de Artes Visuais da UFRR, no 5º semestre da graduação, por exemplo, muitos 

cursos de licenciatura optam por manter essa disciplina nos semestres finais.   

A prática do estágio configura-se como um importante dispositivo formativo que 

permite a inserção do futuro profissional em seu campo de trabalho, desafiando-o a 

estabelecer relações com o aporte teórico que vem sendo apreendido por este. Os 

referenciais teóricos, neste momento, irão lhe dar subsídios para interpretar o universo 

pedagógico de seu contexto de trabalho, e para que possa atuar no sentido da resolução 

dos problemas e/ou demandas encontrados. O estágio, conforme aponta Pimenta (1994) 

apud Lima e Pimenta (2012, p. 45), 

 

 
69 A resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação/CP, de 2002 é clara sobre isso, quando impõe no 

inciso II, do seu artigo 1º, “400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 

da segunda metade do curso”.   Ao passo que a resolução nº 2, do CNE de 2015 não faz menção quanto ao 

estágio acontecer apenas a partir da segunda metade do curso. Ela é explícita que as “400 (quatrocentas) 

horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição”. 

Diante da retirada da obrigação, os autores entendem que é evidente a mudança do entendimento quanto 

essa questão. 
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(...) não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da práxis 

docente, entendida esta como atividade transformadora da realidade.  

Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto da 

práxis.  

As vivencias realizadas durante o desenvolvimento do estágio curricular 

supervisionado contribuem para a construção da identidade docente do futuro(a) 

professor(a), bem como, para a ressignificação da docência no caso daqueles que já são 

professores(as). Ser professor, como afirma Paulo Freire (2000) não se aprende em um 

determinado momento da profissão ou da vida, mas, sim, todos os dias quando nos 

voltamos sobre a nossa prática e refletimos sobre ela. E, a partir da reflexão feita 

buscamos melhorá-la teórica e epistemologicamente nossa prática. Nesse sentido, o 

estágio, conforme Lima e Pimenta (2012), pode configurar-se como possibilidade de 

reflexão sobre as práticas pedagógicas das escolas, e pode contribuir tanto para o 

estagiário (profissional em formação), quanto para a instituição escolar. Para tal é 

importante que o exercício do estágio curricular supervisionado envolva: 

(...) todas as disciplinas do curso de formação, constituindo um 

verdadeiro e articulado projeto político-pedagógico de formação de 

professores, cuja marca é alavancar o estágio como pesquisa. Poderá 

ocorrer, portanto, desde o início do curso, possibilitando que a relação 

entre os saberes teóricos e os saberes das práticas ocorra durante todo o 

percurso da formação, garantindo, inclusive, que os alunos aprimorem 

sua escolha de ser professores a partir do contato com as realidades de 

sua profissão (Lima & Pimenta, 2012, p. 56). 

Teoria e prática não são ações que ocorrem de forma dissociada no fazer humano. 

Elas ocorrem mutuamente. Uma influência e determina a outra. Assim, quando pensamos a 

dimensão formativa da prática do estágio curricular supervisionado nos cursos de 

licenciaturas, enquanto formadores, devemos estar atentos às implicações pedagógicas 

implícitas. O Estágio Curricular Supervisionado, não deve ser tratado como uma disciplina 

obrigatória no final do curso, que testa os conhecimentos adquiridos, ou, uma autorização do 

curso ao graduando para que este possa fazer uma participação prévia no seu futuro cenário 

de trabalho, como gratificação por ter obtido bom aproveitamento dos conteúdos estudados 

até então. Como um espaço de formação o estágio curricular requer a articulação de todas as 

áreas de conhecimento que envolvem o exercício da docência. Desde o domínio dos 

conteúdos específicos de sua área de atuação - neste caso Artes Visuais - como também, 

conhecimentos pedagógicos acerca da construção do processo de construção de 

conhecimento e das possibilidades didáticas para o planejamento e vivência desse processo.  
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O curso de Artes Visuais ao distribuir as quatro disciplinas de estágio curricular 

supervisionado ao longo do curso, e, também, ao possibilitar com que o futuro docente 

em artes visuais possa conhecer todos os níveis da educação básica, está atuando numa 

perspetiva facilitadora da construção do estabelecimento de relações entre teoria e prática. 

Contribuindo para a formação de profissionais inquietos e curiosos intelectualmente, que 

possam ser investigadores e (re)construtores de sua própria prática. 

No entanto, ao pisar no chão da escola “nem tudo são flores”, como diz nossa vã 

filosofia popular. Muitos são os desafios encontrados e vivenciados pelos estagiários e 

por seu formador – o supervisor de estágio. Desde o acesso a escola para a realização do 

estágio, até a tão esperada, e para alguns, temida, regência de sala de aula. Aqui nestes 

escritos, trataremos de algumas dimensões que têm provocado inquietações nos 

estagiários do curso de Artes Visuais. Vale lembrar que estas foram identificadas e/ou 

selecionadas com base nas orientações de supervisão de estágio realizadas por nós nas 

diferentes disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado do curso de Artes Visuais.    

São emoções, encontros e desencontros que perpassam toda a formação deste futuro 

profissional que é o estagiário. 

 

 

1. inserção, planejamento e regência: aprendendo a ser professor 

 

É chegada a hora do estágio curricular! Momento em que o profissional em 

formação entrará em contato, muitos pela primeira vez, com o seu futuro espaço de 

trabalho: a escola. É claro que todos nós conhecemos a escola e temos experiências para 

contar sobre nossa passagem nela. No entanto, estar na escola como professor, não é o 

mesmo que estar como aluno, e configura-se então, um desafio para o estagiário. O 

desafio inicia-se na própria busca pela escola que irá lhe receber para o desenvolvimento 

do estágio. A procura da escola passa pelo contato com as secretarias de educação 

estadual ou municipal, onde é verificado se o convênio estabelecido entre estas e a 

universidade está em vigência; e pela disponibilidade da escola em receber o estagiário. 

Após é elaborado o termo de seguro do estágio e carta de encaminhamento para que o 

estagiário inicie suas atividades na instituição de ensino.  
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Inicialmente o estagiário realiza a inserção no espaço escolar, que tem o objetivo 

de conhecer a escola e seu contexto, bem como, definir, em consenso com a gestão da 

escola, a turma em que será desenvolvida sua prática educativa. Ao ter definida a turma 

o estagiário começa a acompanhar o trabalho da professora regente. Este caracteriza-se 

como um momento de investigação onde devem ser identificados os conteúdos e 

atividades desenvolvidas com a turma até o momento; as curiosidades e interesses da 

turma em relação ao ensino de artes visuais; as experiências artísticas vivenciadas por 

eles, tanto no âmbito escolar como fora dele. Tais elementos darão subsídios para que o 

estagiário possa planejar a sua prática educativa dentro da escola e com a turma escolhida. 

Planejar significa definir objetivos e traçar caminho(s) a ser(em) percorrido(s) 

para sua realização. O planejamento, como afirma Vasconcellos (2010) é uma atividade 

que faz parte do ser humano, e está presente em várias instâncias da vida. Mas, qual o 

sentido de planejar? E qual o sentido de planejar a atividade docente? Eis um dos grandes 

desafios do ser professor! 

Assim como nas demais instâncias da vida, o planejamento docente exige 

intencionalidade. Ninguém planeja nada sem ter a clareza do lugar aonde se quer chegar. 

Mesmo que o caminho seja modificado ao longo do percurso é preciso saber para onde 

se quer ir. É a intencionalidade que nos indicará as direções possíveis. O planejamento, 

como afirma Vasconcellos (2010, p. 41) “é político, é hora da tomada de decisões, de 

resgate dos princípios que embasam a prática pedagógica.”. O ato de planejar, segundo o 

autor, é para o professor, um momento de produção de teoria, de produção da sua teoria.  

É neste momento que o professor sistematiza o conhecimento teórico de sua área, os 

conteúdos a serem ensinados e as atividades que possibilitarão a aprendizagem dos 

mesmos pelos educandos. No entanto, para que seja possível o estabelecimento dessa 

relação, faz-se necessário que o professor, para além do domínio dos conteúdos de sua 

área de atuação, considere o contexto social e cultural em que estão inseridos os seus 

educandos. Paulo Freire ao dissertar sobre os saberes necessários à prática educativa 

aponta que: 

(...) meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é 

apenas o de me esforçar para, com clareza máxima descrever a 

substantividade do conteúdo para que o aluno fixe. Meu papel 

fundamental ao falar com clareza do objeto, é incitar o aluno a fim de 

que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto 

em lugar de recebe-la, na íntegra de mim (Freire, 2010, p. 118).  
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 O exercício proposto por Freire exige um conhecimento sobre a realidade do 

educando e de seus saberes, para que partir dele o professor planeje a sua prática. O 

planejamento precisa se aproximar da realidade concreta da escola e dos alunos, bem 

como das necessidades de mudança daquele contexto para facilitar o processo de ensino 

aprendizagem.  

Nesse sentido, a atividade de inserção na escola campo, desenvolvida durante a 

disciplina de estágio curricular supervisionado, possibilita ao estagiário aproximar-se da 

realidade da escola e dos alunos, para assim, planejar sua ação docente de forma, 

minimamente, contextualizada. Aprender a profissão docente no estágio supervisionado 

como afirma Lima (2012, p.111), 

(...) supõe estar atento às particularidades e às interfaces da realidade 

escolar em sua contextualização na sociedade. Onde a escola está 

situada? Como são os alunos? Onde moram? Como é a comunidade, as 

ruas, as casas que perfazem as adjacências da escola? Que fatores 

explicam a constituição dessa escola e dessa comunidade? Quais seus 

problemas e características e como interpenetram na vida escolar? 

Quais os determinantes históricos, sociais, econômicos, políticos e 

culturais dessa realidade? 

A observação desses fatores iniciados no momento de inserção do estagiário na 

escola campo, para a elaboração do seu planejamento, não deve se esgotar nela. O 

conhecimento e reconhecimento da realidade do educando, e consequentemente, a 

definição da prática pedagógica do profissional em formação, deve perpassar todo o 

tempo de vivencia do estágio curricular. O planejamento deve servir para orientar a 

prática, nunca para engessa-la. Por isso a importância de ter clareza dos objetivos 

propostos e de avalia-los durante o desenvolvimento da ação pedagógica. A prática 

educacional conforme afirma Zabala (2010), é constituída por inúmeras variáveis, sendo 

o planejamento e a avaliação dos processos educacionais elementos indissociáveis da 

ação docente. Para o autor: 

(...) a própria intervenção pedagógica, nunca pode ser entendida sem 

uma análise que leve em conta as intenções, as previsões, as 

expectativas e as avaliações dos resultados. Por pouco explícitos que 

sejam os processos de planejamento prévio ou os de avaliação da 

intervenção pedagógica, esta não pode ser analisada, sem ser observada 

dinamicamente desde um modelo de perceção da realidade da aula, 

onde estão estreitamente vinculados o planejamento, a aplicação e a 

avaliação (Zabala, 2010, p. 17). 

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos em Artes Visuais 

 

 201 

A intervenção pedagógica, conforme afirma Zabala (2010, p. 17), “tem um antes 

e um depois que constituem as peças substanciais em toda prática educacional”, portanto 

é importante que a avaliação esteja presente durante todo o percurso desta. Assim, a 

prática planejada pelo estagiário em seu momento de inserção, vai se refazendo durante 

a sua experiência de regência, em um constante movimento de ação-reflexão-ação 

conforme orienta Paulo Freire (2010). 

 

2. O professor da escola como formador de novos professores 

Podemos afirmar que é consenso entre os autores que trabalham com o campo de 

estágio curricular, que a figura do professor (a) regente da disciplina contribui para a 

formação deste futuro profissional que é o estagiário. Em tese o(a) professor(a) regente é 

o profissional que reúne o conhecimento teórico específico da área e a experiência de 

construção de espaços de aprendizagem para promoção deste conhecimento. O professor 

regente, já errou e acertou várias vezes, já teve inúmeros momentos de reflexão sobre a 

prática, conhece o ambiente escolar e suas formas de funcionamento, tem experiência em 

elaborar planejamento, possui uma clareza maior sobre os conteúdos a serem trabalhados.  

É este profissional que vai acompanhar cotidianamente a prática desenvolvida pelo 

estagiário, que vai poder auxiliá-lo de forma mais imediata nos desafios e imprevisto do 

dia a dia. Conforme Lima (2012, p. 74)  

O papel formador do professor da escola de ensino fundamental e médio 

junto aos estagiários é de essencial importância. Esses profissionais, em 

seu trabalho solitário, muitas vezes se apoiam nos estagiários, e assim, 

estabelecem com eles uma relação de troca, que favorece o diálogo 

sobre o ensinar e o aprender a prática profissional, ao mesmo tempo em 

que assumem seu papel formador de novos professores. 

A relação entre estagiário e professor regente é uma relação de troca e de 

aprendizagens. Da mesma forma que o estagiário pode contribuir para a ressignificação 

de práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor regente, ele também aprende com 

este profissional, por meio da observação de suas práticas e do compartilhamento de 

experiências. No entanto, nem sempre é possível o estabelecimento desta relação, ou, para 

melhor dizer, nem sempre o estabelecimento desta relação ocorre de forma tão harmônica 

ou simétrica assim. Dito de maneira geral - considerando as diferentes áreas de 

licenciatura - muitas vezes a escola ou o professor regente da turma, não vê no estagiário 

um parceiro, mas, sim, alguém detentor de saberes teóricos provindos da cátedra da 

universidade, mas ainda distante da prática e da realidade.  Não raro, os estagiários 
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ouvirem dos professores que os recebem a afirmação de que “na prática a teoria é outra”. 

No caso do campo de Arte, e em particular do estado de Roraima, os estagiários se 

deparam com outra realidade: os professores que trabalham com o ensino de arte não 

possuem formação na área. Conforme apontam Silva e Baptaglin (2015, p. 856), ao 

dissertarem sobre O ensino e a formação de professores de artes em Roraima,  

(...) o Estado conta com apenas cinco professores com licenciatura na 

área, conforme dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2007), o 

qual aponta 393 professores atuando na área de artes sem formação 

superior e 172 sem formação específica. 

Ao adentrarem o espaço escolar para o estágio curricular supervisionado os 

estagiários sentem-se, muitas vezes, solitários. Ao mesmo tempo em que o estágio 

significa para eles uma etapa conflituosa de sua formação onde sua capacidade de 

articulação entre teoria e prática é testada, e a experiência do professor regente é 

importante para a superação desse processo; o professor atuante no ensino de arte vê no 

estagiário alguém que ira lhe ensinar a dar aula de arte. A presença do estagiário na escola 

é vista pelo professor regente como uma oportunidade de aprimoramento da sua prática 

docente. Dessa forma, o estagiário cumpre o papel de formador, invertendo a relação 

apontada por Lima (2012), já mencionada nestes escritos. O professor regente não se 

percebe como “formador de novos professores”, mas, sim, como aprendente.  

Este cenário se configura em mais um dos tantos desafios apresentados à formação 

do professor em artes, e em artes visuais de forma particular, no estado de Roraima.  Um 

desafio que para ser percorrido, depende de uma conjuntura que vai além da escola e da 

universidade, passando pelas políticas públicas educacionais e o cumprimento das 

mesmas pelas secretarias de educação do estado e de seus municípios.    

 

3. O estagiário e o supervisor de estágio  

A relação entre o estagiário e o professor supervisor do estágio curricular 

obrigatório constitui-se a nosso ver em mais uma das dimensões que devem ser tratadas 

ao pensarmos a formação do licenciando. Muitos estagiários veem a figura do supervisor 

de estágio como alguém treinado para apontar suas falhas e, não, como um parceiro que 

irá orientar a sua prática de ensino e auxiliá-lo na resolução de conflitos. Essa 

preocupação não é apenas nossa. É também apresentada por muitos professores que 

trabalham com supervisão de estágio, nas diferentes regiões do país. Tal afirmação pode 

ser confirmada por Lima e Pimenta (2012, p. 114), em suas pesquisas realizadas sobre o 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos em Artes Visuais 

 

 203 

campo do estágio, onde as autoras apontam, fundamentadas em Chaves (1999), que uma 

das maiores preocupações referente à ação supervisionada do professor de prática do 

ensino é “desmistificar os tons de autoritarismo que marcam a expressão supervisão”.  

Ao tecer tal discussão, as autoras abordam os desafios enfrentados, pelos 

professores responsáveis pela disciplina de estágio supervisionado, para o rompimento 

dessa conceção. Entre as tentativas de ruturas desenvolvidas está a mudança de 

nomenclatura da disciplina “Estágio Supervisionado” para estágio reflexivo, ou prática 

reflexionada, por exemplo. O professor citado na pesquisa apresentada pelas autoras, 

aponta para o fato de que o estágio caracteriza-se mais como interação do que intervenção. 

Visto dessa forma, na experiência do estágio curricular “professores-alunos e professor 

de estágio também atualizam seus conhecimentos acerca da profissão docente” (Lima & 

Pimenta, 2012, p. 115). 

É certo que o termo supervisão nos remete a ideia de controle e superioridade de 

saberes, no entanto, acreditamos que o papel pedagógico do professor supervisor do 

estágio seja o de orientar a prática educativa.  Direcionar o olhar estagiário no momento 

da inserção no campo de estágio, orientá-lo no momento de elaboração de planejamento, 

e auxiliá-lo na resolução das dificuldades enfrentadas. Fonseca (2003, p. 71, apud Lima 

& Pimenta, 2012, p. 195) afirma que: 

o professor (orientador de estágio), com sua maneira própria de ser, 

pensar, agir e ensinar, transforma seu conjunto de complexos saberes 

em conhecimentos efetivamente ensináveis, faz com que o aluno não 

apenas compreenda, mas assimile, incorpore e reflita sobre esses 

ensinamentos e variadas formas. 

 Nesse sentido, para o acompanhamento do estágio e do estagiário, é importante 

também a presença do professor orientador na escola e na sala de aula. Esse procedimento 

contribui para o enriquecimento da orientação dada ao estagiário, pois deixa o orientador 

mais próximo da realidade vivenciada por este, podendo assim compreender e auxiliar 

melhor suas dificuldades. No entanto, nem sempre há tempo disponível para o professor 

fazer esse tipo de acompanhamento e os motivos que os justificam são vários.  Em nível 

de Brasil, e sem considerar uma licenciatura em específico, podemos citar o número 

elevado de estagiários por turma, que dependendo dos cursos ultrapassa 50 (cinquenta), 

como apontou Lima e Pimenta (2012, p. 194).  
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No que se refere ao curso de Artes Visuais, na UFRR – Boa Vista – RR, podemos 

afirmar que esta ausência de tempo se dá ao excesso de carga-horária de trabalho e 

atribuições que os professores necessitam assumir. Todavia corroboramos com a ideia de 

que este acompanhamento é importante para a qualificação das disciplinas de Estágio 

Curricular Supervisionado, abrindo espaço também para o fortalecimento da relação entre 

universidade e escola.   

 

CONCLUSÕES  

O estágio curricular supervisionado configura-se como um importante dispositivo 

formativo, proporcionando ao licenciando sua inserção no campo de trabalho, todavia, 

como foi possível perceber ao longo destes escritos, há muitos desafios a serem 

superados. As discussões referentes ao ensino de arte no estado de Roraima ainda são 

recentes e carecem de uma atenção por parte do estado e seus municípios, bem como, da 

universidade. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9394/96) 

reconheça a importância da arte para a formação integral do ser humano e garanta a 

obrigatoriedade do ensino de arte e suas linguagens (artes visuais, dança, música e teatro) 

no currículo da educação básica (lei nº 13278/2016), este direito não nos é garantido. A 

realidade que temos é um quadro de profissionais sem formação específica atuando na 

educação básica; ausência de concurso público específico para a área de arte e suas 

linguagens; e necessidade de criação de cursos de formação de professores para as 

linguagens de dança e teatro, pois há no estado apenas os Cursos de Artes Visuais e 

Música, ambos da UFRR.  

A realidade existente afeta a todos nós cidadãos roraimenses. Os professores que 

atuam sem formação e, portanto, são obrigados a lecionar dentro de uma área de 

conhecimento que não é de seu domínio; aos estudantes que recebem um ensino 

deficitário; e aos licenciandos que não tem um campo profissional consolidado, embora 

tenha uma demanda de mercado de trabalho muito grande.  

Dessa forma, nossa intenção principal é, por meio destes escritos, trazer uma 

contribuição para o fomento das discussões na área de artes. Não pretendemos trazer 

expostas ou apresentar conclusões, mas, ao contrário, levantar perguntas por meio de 

nossas experiências. O curso de artes visuais formou 8 (oito) profissionais desde a sua 

criação, destes, 2 (dois) estão atuando na educação básica. Como diria o poeta espanhol 

Antonio Machado, “é caminhando que se faz o caminho”, e nós já iniciamos nossa 

caminhada. 
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A FOTOGRAFIA SÃO-LUISENSE CONTEMPORÂNEA70 

The contemporary são-luisense photograph 

FEITOSA, Márcia Miguel71, JUNIOR, José F.72, & SOARES, Figueiredo Maria Thereza G.73 

 

Resumo 

A fotografia maranhense, especificamente a são-luisense, tem se manifestado em 

produções diversas oriundas de diferentes aspetos  estilísticos e propósitos. Observa-se 

que a produção fotográfica realizada em São Luís acompanha o fluxo contínuo de 

crescimento em nível geral, em decorrência da facilidade de acesso, redução de custo e 

compartilhamento da era digital. Para traçar um breve panorama da produção local, se 

faz necessário observar os eventos, prêmios, produções independentes dos fotógrafos e 

relacioná-los às plataformas de exposições utilizadas pelos autores. Com isso, visa-se 

apontar caminhos para estabelecer uma produção independente fotográfica a partir das 

recentes produções exibidas em espaços não-oficiais, sem vínculos institucionais.   

 

Abstract 

Maranhão photography, specifically São-Luísense, has been manifested in diverse 

productions originating from different stylistic aspects and purposes. It is observed that 

the photographic production carried out in São Luís follows the continuous flow of 

growth in general level, due to the ease of access, cost reduction and sharing of the digital 

era. To give a brief overview of local production, it is necessary to observe the events, 

prizes, independent productions of the photographers and relate them to the exhibition 

platforms used by the authors. With that, it aims to point out ways to establish an 

independent photographic production from the recent productions exhibited in unofficial 

spaces, without institutional ties. 

 

Palavras-chave: Fotografia São-Luisense; Fotografia de Rua; Movimentos fotográficos – São Luís. 

Keywords: Photography Saint-Louis; Street photography; Photographic movements - São Luís. 
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INTRODUÇÃO 

 O interesse em fotografia aumenta a cada dia, motivado pelos estímulos tanto dos 

gadgets74 quanto das redes sociais de compartilhamento de imagens, surgindo assim 

novos admiradores desta arte. Com a quase extinção dos caros processos analógicos, a 

fotografia emana em sua era digital que faz uso de inúmeras possibilidades de câmeras 

dos mais variados tipos e custos. Os Smartphones são instrumentos a favor da fotografia, 

com suas câmeras frontais para esta geração que é marcada pelas selfies75, além de 

aplicativos, os mais variados tipos de tratamento de imagens e os efeitos. Na era digital 

vale a máxima em que “somos todos fotógrafos”.  

 Um dos caminhos percorridos por aqueles que se aventuram na fotografia é o 

auxílio dos vídeos tutoriais compartilhados na internet. O fotógrafo iniciante pode optar 

tanto pela educação formal quanto pela informal, devido ao seu baixo custo. O trabalho 

final pode ser visto nas redes sociais de compartilhamento de imagens como o Instagram, 

replicadas pelo Facebook ou Twitter. O compartilhamento em rede reforça o aspeto 

democrático de feitura dessas imagens, irrestritos aos fotógrafos experientes e amadores. 

As plataformas de compartilhamento de fotos geram conteúdos em larga escala para 

consumo rápido, alimentadas pelos próprios usuários/ produtores/ consumidores, 

reforçando que a produção de fotografia não se restringe ao estritamente artístico-

profissional. 

No panorama da fotografia em São Luís, novos nomes surgem enquanto os antigos 

permanecem, mesclando esta teia produtiva de imagens. Para recortar este estudo, 

propõe-se enumerar alguns movimentos independentes em prol da fotografia. Faz-se 

necessário observar o fenômeno fotográfico existente na cidade, num recorte temporal 

atual, para elaborar um painel de recursos fotográficos de que se dispõe: quem atua neste 

campo, em qual segmento, qual o destino das obras e em quais meios. 

 

  

 
74 Gadgets são entendidos como pequenos aparelhos, dispositivos (incluindo aplicativos) eletrônicos 

portáteis que auxiliam nas funções cotidianas, tais como aparelhos reprodutores de música em formato 

mp3, smartphones etc. 
75 Autorretrato geralmente feito com câmera frontal do celular. 
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1. A CENA FOTOGRÁFICA DE SÃO LUÍS NOS ÚLTIMOS ANOS 

 

Todo fotógrafo sente algum fascínio que o leva ao caminho das experimentações 

com a câmera. Boris Kossoy (2016, p. 55) assinala que é indispensável pensar o que tem 

por detrás das imagens que se vê - o mistério da trama da fotografia -. O autor também 

afirma que há uma necessidade de traduzir a construção da imagem identitária, entre as 

realidades e ficções. Não é possível estabelecer perentoriamente um perfil único para a 

fotografia são-luisense, uma unidade imagética. O que se observa são produções 

fotográficas diversas, exposições, publicações de livros e compartilhamento de imagens 

em rede.  

O caráter informal, presente de modo amplo no panorama das artes, também é 

atribuído à fotografia. A fotografia, como esclarece Milton Guran (2002. p. 15), é:  

(...) uma extensão da nossa capacidade de olhar e construir uma técnica 

de representação da realidade que, por seu rigor e particularismo, 

expressa-se mediante uma linguagem própria e inconfundível. Sendo a 

participação do autor (fotógrafo) balizada por uma técnica 

completamente vinculada às especialidades de uma determinada 

realidade, a foto resultante pode traduzir com bastante rigor a evidência 

dessa realidade. 

Para balizar este estudo, os dados aqui apurados foram observados por meio de 

pesquisa em motores de busca na internet, além de observação direta. O recorte se 

delimita com dois estudos de caso que tratam de intervenções urbanas realizadas na 

cidade de São Luís: os de autoria da fotógrafa Marilia de Laroche e os organizados pelo 

movimento coletivo “Fotocupação – São Luís nas ruas”, liderados pelos fotógrafos 

Julyane Galvão e Ruy Barros. 

Nomes consolidados no panorama local de publicações impressas marcam seus 

nomes na história da fotografia maranhense: Albani Ramos (“São Luís: alma e história”, 

“Brinquedos encantados”, entre outros), Márcio Vasconcelos (“Na trilha do Cangaço: o 

sertão que Lampião pisou”, “Visões de um Poema Sujo”, entre outros), Edgar Rocha 

(“Palácio dos Leões”, “Embarcações de Sentimento – Maranhão – Brasil”, entre outros), 

Meireles Junior (“Lume”, “Descobrindo Lençóis Maranhenses”, “Entre o céu e a terra – 

Maranhão, patrimônio de imagens”, “400 Anos Luz”), Veruska Oliveira (“Itaqui-

Bacanga: um autorretrato”, “Terra de Palmeiras: as quebradeiras de coco babaçu do 

Estado do Maranhão”, e “Quilombolas do Maranhão: um retrato”), Brawny Meireles 

(“Foto na lata – Maranhão”, “Nossa São Luís” e “São Luís: luz de versos”). São 
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fotógrafos que representam uma pequena fatia dos profissionais da imagem que têm 

produzido, mas que reforçam o número de produções que estão acontecendo. 

No que tange às exposições fotográficas em espaços museológicos, são realizadas 

em locais como a Galeria de Artes do SESC Deodoro, a Galeria Trapiche Santo Ângelo, 

a Casa de Nhozinho, o Museu de Artes Visuais, o Museu Histórico e Artístico do 

Maranhão, além de shopping centers e outros locais. 

Dois marcos isolados merecem destaque no panorama mais recente das 

exposições realizadas. Uma é a abertura da galeria particular “Zona 5”, de propriedade de 

Albani Ramos, cuja exibição inaugural “Mostra Arcapress de fotografia documental” 

tratou-se da exposição coletiva dos fotógrafos de diferentes estados que fazem parte da 

agência Arcapress, dentre eles: Ramos, Guy Veloso, Marcelo Lima, Celso Oliveira, Ed 

Viggiani, José Bassit e Ricardo Teles. O segundo marco, cujo objetivo foi reunir 

fotógrafos atuantes no estado, tratou da mostra “Assinaturas de luz – Fotografia 

Contemporânea do Maranhão”, que contou com mais de 30 nomes de fotógrafos com 

longa trajetória em relação aos iniciantes no meio, porém não há calendário cultural, 

amostras e exposições específicas para a fotografia, tendo ela se inserido, anualmente, no 

Salão de Artes Visuais, promovido pela Prefeitura.  

 Uma iniciativa que promove exposições, passeios fotográficos, workshops e 

palestras é o Fotoclube Poesia do Olhar, atualmente presidido pelo fotógrafo Márcio 

Melo. Dentre as exposições já realizadas, somam-se “Diversão e Arte”, “Olhares em Preto 

e Branco” (com duas edições), “Mães de coração”, “Celugrafando – a poesia em 

imagens”, “Expokite”, “De olho no lance - Paixão pelo futebol”, além da exposição e 

lançamento de livro publicado com fotografias dos participantes do fotoclube “São Luís 

400 – um recital de imagens”. 

O entendimento da produção fotográfica em São Luís é entremeado por discursos, 

suportes e plataformas diversas, que exigem um olhar cauteloso individual para cada 

trabalho. Faz-se necessário observar, primeiramente, os recursos financeiros que 

possibilitam trabalhos de cunho mais artísticos e conceituais. 

Os mecanismos de fomento para a produção fotográfica são pontuais, tanto em 

nível estadual quanto nacional, sem mencionar os prêmios propostos pelas iniciativas 

públicas e privadas, destinadas a este meio. Aponta-se, como fontes de fomento direto, o 

edital anual de ocupação da Galeria de Arte do Sesc Deodoro, que fornece subsídio 
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financeiro mínimo para produção e montagem de exibição; as premiações do Salão de 

Artes Visuais, realizado pela Galeria Trapiche Santo Ângelo; e os prêmios em nível 

nacional, vinculados ao Ministério da Cultura e outras instituições. A fotografia atual de 

São Luís tem forte caráter espontâneo. Não está submetida, em seu todo, diretamente a 

subsídios governamentais para sua realização e exibição. 

Ao longo dos 15 anos de premiação da Funarte pelo edital Marc Ferrez, 3 prêmios 

foram para o Maranhão, sendo 2 para o fotógrafo Márcio Vasconcelos, que resultam nos 

trabalhos “Na trilha do Cangaço: o sertão que Lampião pisou” e “Visões de um Poema 

Sujo”, além do projeto da “Revista Insight Photo #3”, produzido por Layo Bulhão, que 

promoveu a distribuição da revista impressa contendo trabalhos de fotógrafos e textos de 

maranhenses, brasileiros e estrangeiros. 

A fotografia atinge uma fase de produção profícua, observável pela utilização de 

comunidade on-line do Facebook. A exemplo do interesse constatado na geração atual 

dos amantes de fotografia, utiliza-se como dado colhido no grupo nomeado “Fotografia 

Maranhão” (grupo na rede social Facebook), cuja soma de 2.854 membros foi apurada 

em 01 de junho de 2015, e na data de 06 de julho do mesmo ano, 3.928 membros, um 

crescimento de 27,34%.  Em 07 de novembro de 2016, foi aferida a participação de 6.650 

membros, o que corresponde ao crescimento de 59,06% em pouco mais de um ano. Já o 

“Fotoclube Poesia do Olhar”, fundado em dezembro de 2009, tem, aproximadamente, 50 

membros. O fotoclube realiza cursos, passeios, palestras, exposições e outras ações 

voltadas para a fotografia, sem periodicidade estabelecida.  

Uma característica forte da cena fotográfica ludovicense atual é o uso dos locais 

públicos para exposição das imagens, sem intermediações institucionais, aumentando 

assim o limite de acesso à produção fotográfica.  

 

2. FOTOGRAFIAS NAS RUAS 

           Os espaços destinados às artes variam em decorrência da própria historicidade da 

arte: das cavernas de Lascaux aos primeiros museus europeus, até o rompimento advindo 

com a arte moderna de Duchamp, hoje são estabelecidos espaços formais e não-formais 

para a arte.  
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 Recorre-se ao conceito de arte ambiente para compreender como a arte busca, em 

outros lugares não tradicionais, novas relações. Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural, a 

arte ambiente não tem vínculos com movimentos artísticos específicos (tendo perpassado 

alguns deles), mas é relacionada à arte contemporânea e a sua dinâmica com o espaço 

físico da cidade, numa busca de experimentações de uso de áreas, sejam elas públicas ou 

privadas: áreas verdes, galerias, ruas, museus etc. A exemplo do que é a proposta do 

land art, as obras são projetadas para um local específico. A obra nasce a partir do local, 

e não o inverso. É o lugar que faz a obra. São processos em que a obra muda o meio e o 

meio muda a obra. Portanto, a alternativa para os espaços institucionais se mostra de 

diversas formas para diferentes tipos de propostas. 

 A capital maranhense recebeu o tombamento em 1974 pelo seu rico conjunto 

arquitetônico, preservado em sua malha urbana original, de alto valor histórico. 

Posteriormente, a cidade recebeu, em 1997, da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o título de Patrimônio Mundial, segundo 

informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.  

 A atual situação do Centro Histórico de São Luís revela-se em abandono e falta 

de investimentos em projetos de revitalização, conservação e preservação dos imóveis e 

logradouros.  O núcleo fundacional da cidade que abrange o bairro da Praia Grande é a 

área de regulamentação do IPHAN. As áreas de responsabilidade dos órgãos estadual - 

Superintendência do Patrimônio Cultural e municipal - Fundação Municipal de 

Patrimônio, compreendem a áreas mais amplas, que incluem bairros como Diamante, 

Lira, Belira, Madre Deus, Desterro, entre outros. 

 O abandono do Centro Histórico é sentido pela população da cidade, a exemplo 

do imóvel tombado que abrigou a Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), extinta em 

2007, que teve sua última ocupação pelos órgãos da Segurança Pública do Estado. Em 

seguida passou por um processo de desocupação e hoje se encontra integralmente vedado. 

Em 2013, o imóvel estava incluso no projeto de revitalização do programa PAC das 

Cidades Históricas, com orçamento previsto em 5,5 milhões de reais, cuja conclusão e 

retorno do imóvel para uso seria em 2015.   

 O governo do Estado tem promovido a intervenção na requalificação das praças 

da Praia Grande, tais como a Nauro Machado, a Valdelino Cécio e a Faustina, sendo essas 

duas últimas ainda em reforma, sem previsão de data de entrega. 
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Observa-se a cidade enquanto local aberto para exposições. As ruas de São Luís 

têm sido utilizadas pelos artistas de diversos segmentos como local de democratização de 

acesso à arte e, ao mesmo tempo, uso do espaço-comum da cidade. Pelo acesso livre e 

gratuito, a rua se mostra como local de opção para artistas que escolhem não utilizar os 

espaços institucionais para realização de seus eventos.  

 Outro termo que deve ser mencionado é a intervenção urbana, aqui compreendida 

enquanto intervenção artística e não arquitetônica, que visa sobretudo modificar os locais 

internos ou externos da cidade, no intuito de promover ações de transformação no 

ambiente urbano. Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural:  

Os projetos de intervenção são um dos caminhos explorados por um 

universo bastante diverso de artistas interessados em se aproximar da 

vida cotidiana, se inserir no tecido social, abrir novas frentes de 

atuação e visibilidade para os trabalhos de arte fora dos espaços 

consagrados de atuação, torná-la mais acessível ao público e 

desestabilizadora e menos mercantilizada e musealizada.  

  O trabalho da fotógrafa Marilia de Laroche transita tanto pelos aparelhos 

institucionais, como o Salão de Artes, da qual foi ganhadora com as séries “Composição 

em Ocre” (2010), “Abstrato Urbano Digital” (2011) e “Catabolismo metabólico” (2013), 

quanto pelo uso das ruas de São Luís enquanto locais de exibição. Alguns trabalhos da 

fotógrafa são vistos em tapumes de obras de reforma de logradouros, sobretudo no âmbito 

do Centro Histórico da cidade. Laroche é mineira e mora em São Luís há alguns anos, 

após ter vivido 16 anos em Nice, França. Com o olhar estrangeiro, a fotojornalista, 

moradora do centro da cidade, fotografa o dia-a-dia com sua câmera compacta. De forma 

independente, a fotógrafa percorre a cidade registrando momentos e devolvendo-lhe suas 

impressões em forma de exposições espontâneas. Marilia realiza retratos de conhecidos 

seus e anônimos, que, quando a reencontram, têm seus registros devolvidos impressos em 

formato de placas imantadas.  

 Os locais escolhidos por Laroche se situam na malha urbana da cidade, 

especificamente no centro -, locais onde há maior fluxo de transeuntes. Ao optar por expor 

na rua a céu aberto, o espaço produz diferentes sentidos e ressignifica a própria obra da 

artista, marcadamente caracterizada pela vida cotidiana de São Luís, a cuja mensagem 

está intrinsecamente ligada pela representação do próprio cotidiano da área central da 

cidade.  
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 Ao colar fotografias de portas de casarões coloniais nos vãos em que deveriam 

estar as portas de acesso ao projeto de requalificação do prédio da RFFSA, Laroche chama 

a atenção para a metalinguagem: o contraste das cores da fotografia sobre o concreto 

cinza, além do ritmo das imagens alinhadas em que se sobressaem os azuis.  

 

Figura 1 – Fotografia de Marília de Laroche no prédio da RFFSA 

Autoria: Marilia de Laroche  

 

A praça da Faustina, situada na Praia Grande, encontra-se em reforma, cercada 

por tapumes pretos. A praça é uma referência à Faustina, incentivadora do tambor de 

crioula que ocorria com certa frequência neste local. A praça era um ponto de referência 

da resistência do tambor de crioula espontâneo na Praia Grande. Dentro da praça fica uma 

pequena capela em homenagem a São Benedito, o padroeiro do tambor. 
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Figura 2 – Fotografia de Marília de Laroche tapume da Praça da Faustina 

Autoria: Marilia de Laroche 

 

A ocupação dos tapumes pretos, que podem ser compreendidos como tarjas 

impeditivas de visão do acompanhamento das obras, atraem a atenção dos passantes para 

o local. O transeunte pára e observa as numerosas imagens de Laroche e também o 

entorno. As duas propostas de Marília de Laroche dialogam diretamente com os espaços 

que ocupam, propondo reflexões acerca do urbanismo e das construções da cidade. As 

imagens do tapume da Faustina são fotografias de calçadas de esquinas de ruas, expostas 

numa praça que se encontra na esquina de duas ruas. É o círculo cíclico da forma 

arredondada. 

Um dado a ser apontado no que diz respeito às intervenções urbanas de Laroche 

são os eventuais prejuízos às suas obras expostas tanto pelas intempéries quanto por 

vandalismos, uma vez que as obras são expostas sem nenhum tipo de proteção específica, 

o que reforça o caráter de intervenção artística da cidade espontânea.  

A proposta do movimento “Fotocupação – São Luís nas ruas” é a reunião de 

fotógrafos e admiradores da fotografia, sem frequência pré-definida, em locais da cidade, 

com o intuito de montar exposição coletiva por meio de varal fotográfico. 
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O Fotocupação, movimento em prol da ocupação dos lugares públicos de São 

Luís, surgiu da ideia de trazer arte e agregar não só a fotografia, mas também aquarelas, 

grafites, circo, brechó, entre outras iniciativas. O movimento utiliza página (comunidade) 

do Facebok intitulada “Fotocupação – São Luís na rua” para difusão dos eventos, que não 

têm frequência estabelecida. A descrição na página da rede social define o intuito do 

movimento: “O Fotocupação - São Luís na rua” é uma iniciativa com intuito de unir 

fotógrafos e amantes da fotografia da Ilha (São Luís) em um ponto onde possamos 

compartilhar experiências e criar um vínculo de amizade maior entre nós”. Sempre 

marcado pelo varal fotográfico, o movimento se organiza por meio das redes sociais, com 

divulgações na fanpage “Fotografia Maranhão”, que funciona como elo de conexão entre 

os interessados. Organizado pelos fotógrafos Julyane Galvão e Ruy Barros, já foram 

realizadas 8 edições e a comunidade online conta com 640 membros76. 

O rumo que a fotografia toma hoje se contamina com outros suportes e libera-se 

da imagem restritamente impressa e exposta em paredes. A fotografia dialoga com 

espaços públicos, ressignificando a paisagem urbana. 

 

 

Figura 3 – Fotografia de autores diversos. Movimento Fotocupação 

Autoria: Julyane Galvão 

 
76 Dado aferido em 11 de novembro de 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fotografia hoje permite a muitas pessoas a realização de registros dos mais 

corriqueiros aos mais elaborados.  A legitimação da fotografia já extrapolou as exigências 

técnicas, como comprovado por fotógrafos que optam por aparelhos mais simples, em 

detrimento dos caros aparelhos sofisticados, em busca de segurança, versatilidade e 

contornos estéticos. A popularização da fotografia cresce a cada dia com o volume 

continuo do fluxo da imagem digital.  

A fotografia rompe as barreiras dos espaços sejam eles físicos, públicos ou 

privados.  A arte urbana tem caráter fortemente crítico e questionador dos usos dos lugares 

citadinos.  

Os trabalhos de Laroche aqui apresentados são imagens da cidade na fotografia 

da cidade. Denotam os descasos políticos, o abandono do Centro Histórico e, graças às 

estratégias de utilização de locais públicos, conseguiram atrair a atenção dos moradores 

de São Luís para o não esquecimento desses lugares. Já o “Fotocupação - São Luís na 

rua” busca atrair público para frequentar a cidade, agregando outros elementos, como o 

movimento Circo na rua, brechós e empreendedores menores de outros segmentos, como 

os foodbikes. São eventos que democratizam o acesso à produção fotográfica, além de 

proporcionar a troca e a interação em locais de uso comum, como as praças.  

As intervenções urbanas que se utilizam da fotografia como elemento central da 

exposição traduzem a necessidade de comunicar por meio das imagens mensagens que 

dizem respeito não só às reflexões sociais, mas também aos usos dos espaços da urbe, 

assim como a reflexão sobre o esquecimento da cidade. Em São Luís observa-se que o 

uso da intervenção com a fotografia tem caráter denunciatório do abandono do Centro 

Histórico, reforçado não só pelas imagens metalinguísticas realizadas por Laroche, mas 

ainda pelo uso do lugar público no centro da cidade por meio da Fotocupação. 
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AUTOGESTIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES77 

Cultural self-management in the city of Buenos Aires 

 

BENITO, Karina78 

 

Resumo 

El artículo aborda determinadas valoraciones sobre los procesos y condiciones de producción del 

quehacer artístico denominado por los atores  sociales como “independiente” desde el retorno de 

la democracia en 1983 en la República Argentina recortando el estudio a la Ciudad de Buenos 

Aires. El trabajo metodológico fue de corte cualitativo etnográfico sobre el campo cultural 

autogestivo. Las experiencias analizadas en sus modalidades de producción cultural se encuentran 

signadas por el intento de contrarrestar, incluso sin proponérselo, ciertas hegemonías de un 

mercado cultural altamente competitivo. En esta ponencia, entonces, se reflexionará sobre ciertas 

problemáticas en torno al arte y a un modo particular de gestión cultural. Dicho de otro modo, se 

sostiene que determinados grupos disputan contenidos simbólicos, el cuidado de ciertas éticas, el 

valor por ciertas estéticas experimentales con un sentido para su territorio. 

 

Abstract 

The article focuses on understanding certain processes of the artistic occupation from the return 

of the democracy in 1983 in the Republic Argentina cutting the study away to the City of Buenos 

Aires. The methodological work was of qualitative ethnographic cut (primary and secondary 

sources) on artists who compose the cultural field self-managed.  
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INTRODUCCIÓN 

La pregunta que vertebró el trabajo es: ¿Cómo sienten, valoran o expresan su 

mirada los artistas en torno a su quehacer en la Ciudad de Buenos Aires? Las entrevistas 

analizadas en las cuales explicitan sus modalidades de producción cultural demuestran 

una dimensión subjetiva que se encuentra signada por el intento de contrarrestar, incluso, 

sin proponérselo, ciertas hegemonías de la industria cultural. En este artículo, entonces, 

se reflexionará sobre ciertas problemáticas en torno al arte y a un modo particular de 

gestión cultural en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho de otro modo, se sostiene que 

determinados grupos disputan contenidos simbólicos, el cuidado de ciertas éticas, el valor 

por ciertas estéticas con un sentido para su territorio. 

Se pretende así caracterizar el modo en que los artistas “independientes” trabajan, 

confeccionan sus obras o propuestas, los distribuyen ellos mismos y las hacen circular 

conformando un núcleo de producción vinculado a la autogestión. La expresión relevada 

en las entrevistas como “independiente” refiere a un modo particular de gestión en la 

región que se caracteriza por un formato cuya sustentabilidad no esta dada por aportes 

oficiales o gubernamentales sino por mecanismos coletivos de trabajo que se encuentran 

en los márgenes de dichas lógicas. Según palabras de Perkins (2010) se trata de la 

percepción de cada individuo como gestor de su propio desarrollo cultural y el de su 

comunidad. Es decir, entraman redes como un modo de autosustentabilidad cuyas éticas 

y estéticas experimentales no viven bajo el amparo del Estado y no se enmarcan en la 

industria cultural. Se sostiene que establecen redes capilares manteniendo un pensamiento 

crítico que no oculta por momentos su desorientación o contradicción.  

Este trabajo se trata de un análisis de determinados agenciamientos coletivos en 

el campo cultural de la Ciudad de Buenos Aires cuya singularidad de autogestión podría 

ser leída como resistencia en el marco de determinados procesos sociohistóricos 

característicos de la globalización. Se menciona tal categoría que esta intrínsecamente 

relacionada con la dinámica capitalista que atraviesa al mundo desde la década de los ’90 

post caída del Muro de Berlín. Esta expansión y legitimación de la economía capitalista 

al mundo implica la conformación de una cultura atravesada por la mercantilización 

creciente de todas las esferas de la vida social.  
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Según Aldo Ferrer (2007) la globalización constituye un sistema de redes en las 

cuales se organizan el comercio, las inversiones de las corporaciones transnacionales, las 

corrientes financieras, el movimiento de personas y la circulación de información que 

vincula a las diversas civilizaciones. Es asimismo, el espacio del ejercicio del poder 

dentro del cual las potencias dominantes establecen, en cada período histórico, las reglas 

del juego que articulan el sistema global. Uno de los principales mecanismos de la 

dominación radica en la construcción de teorías y visiones que son presentadas como 

criterios de validez universal pero que en realidad son funcionales a los intereses de los 

países centrales. Según el autor cada país tiene la globalización que se merece. Asimismo, 

recuerda que en el pasado los países subordinados a la condición colonial estuvieron 

sujetos a las condiciones de sus metrópolis y su estilo de inserción en el orden global 

respondió a los intereses de las mismas. Si la globalización refiere a la reformulación de 

la relación entre el tiempo y el espacio con consecuencias para la sociedad se analizará 

en este trabajo el modo en que los sujetos desarrollan estrategias, se relacionan, 

emprenden y construyen sus proyectos, se mueven en un campo cultural.  

La mercantilización cubre ya casi todos los niveles de humanos posibles en 

términos de Juano Villafañe (2011). Según su perspetiva el tráfico de la mercancía 

pensado por Marx no sirve hoy únicamente para realizar la crítica de la economía política, 

como tradicionalmente se piensa, a veces vulgarmente, desde las ciencias sociales, sino 

que también sirve, recuerda Slavoj Zizek en “El sublime objeto de la ideología”, para la 

explicación histórica del modo de pensar simbólico, abstrato o conceptual, para analizar 

la división del trabajo intelectual y manual que nació justamente con la mercancía y para 

realizar la crítica de la cultura. En la sociología de origen francés, en general, se expresan 

las consecuencias negativas de la desaparición de lo que específicamente Robert Castel 

denomina sociedad salarial. También Richard Sennet, hace referencia a cierta pérdida de 

espacios contenedores de la llamada sociedad industrial, si adoptamos una definición 

marxista. ¿Cómo son entonces los espacios y los tiempos en los cuales desarrollan sus 

proyectos los artistas en Ciudad de Buenos que no se encuentran encuadrados dentro de 

tales espacios contenedores? ¿Cómo han desarrollado sus prácticas? Si se considera tal 

como se ha planteado con anterioridad (Benito, 2009) que la globalización como proceso 

sociopolítico, se inmiscuye como ritual de prácticas, destrezas e incluso subjetividades 

adaptadas a tal instancia. La pregunta podría ser: ¿Cuales son las destrezas que los 

caracterizan? ¿La lógica del capitalismo postfordista se inmiscuye en sus prácticas 
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redefiniendo su quehacer o resisten a la globalización? Se podrían tomar prestadas las 

palabras de Gravano (2008) quien dirá que se trata de un eslabonamiento de 

contradicciones, la que puede construir el progreso como también puede no hacerlo. “Y 

es la acción de los hombres, dentro de las contradicciones de cada sistema social, la que 

determina que los cambios sean posibles” (Gravano, 2008, p. 93).  

 

La cultura “independiente” en la Ciudad de Buenos Aires.  

La metodología de trabajo implico la observación participante, el acopio de 

fuentes secundarias (revistas, fanzines, folletería, páginas webs, blogs) y la realización de 

entrevistas en el marco de la metodología etnográfica para relevar determinada 

cosmovisión sobre su quehacer. En ese sentido, las diversas nominaciones recabadas en 

torno a las formas de autogestión en el campo cultural varían según la década desde el 

retorno de la democracia en la República Argentina, tales como “underground”, cultura 

“off”, “independiente” o “alternativa” y en esta última década “emergente” dan cuenta 

siempre de esos grupos que se autoproducen y le dan ese potencial creativo a la región. 

Underground es un concepto definido por Michel de Certeau (1999, p. 163) con estas 

palabras: “El desarrollo marginal de contraculturas en los bordes de cada estructura 

(educación, prensa, teatro, etc.), un hormiguero bajo la hierba, una vida multiforme 

corresponde a lo que la leyenda oficial llama el underground”. Se trata también de una 

expresión utilizada en la ciudad de Buenos Aires sin un sentido unívoco. Incluso, se 

podría afirmar que condensa discrepancias, tal como lo demuestra Urdapilleta (2006, p. 

12) a continuación: 

Los que hicimos el under jamás aceptamos esa palabra, siempre dijimos 

que era teatro. Teatro nuevo, joven, no sé. Pero era teatro. Muchos 

usaron esa palabra despectivamente. Otros la usaron para engancharse 

diciendo ‘yo pertenecí al under’ cuando no pertenecían. Fue un 

movimiento teatral. Yo no salí del under. Fuimos un grupo de gente que 

hicimos un movimiento de teatro junto con un público. Fue una época. 

Pero no lo llamábamos under; hacíamos teatro. Éramos gente con 

formación. 

Al retorno de la democracia, esta categoría nombró una serie de experiencias79 que 

acontecían en diversos recintos donde los grupos de arte presentaban sus trabajos 

 
79 Se utiliza este concepto referiendo a la perspectiva filosófica desplegada por Agamben quien sostiene 

“Por eso quien se propusiera actualmente recuperar la experiencia tradicional se encontraría en una 

situación paradójica. Pues debería comenzar ante todo por dejar de experimentar, suspender el 

conocimiento. Lo cual no quiere decir que sólo con eso haya recobrado la experiencia que a la vez se puede 
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usualmente en subsuelos en diversos recovecos de la ciudad. Los grupos se habían 

acostumbrado a cierto camuflaje en la dictadura, una especie de “cultura escondida” que 

no tenía visibilidad. En la cita se denuncia la apropiación de la palabra “under” en 

coexistencia con un sentido peyorativo mientras que para algunos no importaba tanto el 

decorado donde se presentaban sino los contenidos que su arte podría transmitir. La crítica 

incluye también cierto romanticismo porque según lo relevado en las fuentes analizadas, 

la época imponía determinadas condiciones sociohistóricos ya que se retornaba de un 

periodo de dictadura finalizado en 1983 que había intentado aniquilar con ciertas 

estructuras ideológicas de producción cultural. Aunque existan contradicciones en torno 

al vocablo no resultaría posible negar la existencia de tal “movida” que signó un período 

tal como se advierte.  

Una mirada atrás a la producción escénica de los ´80 nos muestra un 

potente movimiento off, que funcionaba subterráneamente durante la 

dictadura y que estalló con fuerza en la democracia...Producir un 

espetáculo  sin o con escasos recursos personales, en Europa podría 

considerarse off, en Argentina forma parte de la cotidianeidad (Pansera, 

2006, p. 12). 

   Resulta pertinente esclarecer entonces que algunos artistas producen “por amor 

al arte”, es decir, con recursos personales, motivo por el cual la autogestión y la 

asociatividad en dinámicas grupales configuran una alternativa de difusión y circulación 

de sus obras. No obstante, tal como se manifiesta en la cita, lo “off” es parte de la 

cotidianeidad en estas latitudes latinoamericanas.  

“Yo siempre armé proyectos independientes, autogestionados, como mi 

sala  y mi estudio de danza que tengo hace muchísimo tiempo. Supongo 

que si hasta ahora me he autogestionado, me seguiré autogestionando 

en el futuro. Los bailarines y los atores  hemos estado siempre 

desregulados. Eso nos da un entrenamiento que es parte de nuestra 

actividad. Ese acostumbramiento genera una sabiduría que reduce la 

angustia en los artistas independientes.80 

Se desprende de lo expuesto que la modalidad de producción “desde abajo” 

podría pensarse tanto como un modo “independiente” de la cultura oficial y como 

“alternativa” para producir al margen de determinados circuitos comerciales. ¿Por qué la 

 
hacer y tener. El viejo sujeto de la experiencia de hecho ya no existe. Se ha desdoblado. En su lugar ahora 

hay dos sujetos, que una novela de principios de siglo XVII (o sea en los mismo años en que Kepler y 

Galileo publicaban sus descubrimientos) nos muestra mientras caminan uno junto al otro, inseparablemente 

unidos en una búsqueda tan aventurera como inútil. Don Quijote, el viejo sujeto del conocimiento, ha sido 

encantado y solo puede hacer experiencia sin tenerla nunca. A su lado Sancho Panza, el viejo sujeto de la 

experiencia, sólo puede tener experiencia, sin hacerla nunca” (Agamben, 2001, pp. 31-32). 
80http://www.cocoadatei.com.ar/ladanzacontemporanea.html.    

http://www.cocoadatei.com.ar/ladanzacontemporanea.html
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autogestión es la modalidad prevaleciente? ¿Por qué determinadas expresiones artísticas 

han estado siempre desreguladas? ¿Cuál es el entrenamiento que poseen aquellos artistas 

cuya sabiduría no es experiencia teorizada ni teoría hecha práctica? El grupo de arte 

denominado “Escombros, artistas de lo que queda”81 expresa en sus postulados una 

reflexión que otorga claves para pensar la relación de las fuerzas dinámicas que operan en 

los grupos y también una estética que se articula en este contexto: 

“El artista de hoy es un sobreviviente.                                                                                  

Lo que sobrevivió de una cultura que fue reducida a escombros. 

Entre esos escombros trabaja y en medio de ellos construye el futuro. 

¿Qué forma tendrá el nuevo edificio?  

No lo sabe. 

El arte experimental es, precisamente, eso: un experimento. 

Imposible prever el resultado.”  

La expresión hace referencia tanto a una cultura que fue reducida a escombros -se 

infiere que desde la dictadura- y a la vez proclama que el arte experimental busca nuevos 

horizontes. Resulta relevante recordar que si el artista tuviese una técnica ya trazada 

también tendría no sólo procedimientos sino previstos los resultados, porque las técnicas 

sirven para alcanzar un fin prefijado. Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires prima 

el arte experimental donde se desconoce la forma que tendrá la propuesta que se realiza. 

En esta perspetiva se construye un futuro sin prever los resultados, tal como lo afirma el 

Grupo Escombros, conformado por artistas argentinos que, bajo ese nombre, trabajan 

desde 1988 hasta la actualidad en la realización de performances, instalaciones, arte 

digital, murales, afiches, grabados, dibujos, etc. Es un grupo que combina diversas artes 

plásticas y nace en plena hiperinflación82. Por lo tanto, su arte está en correlación con la 

crisis desde su fundación. En su primer manifiesto, la estética de lo roto detalla su 

sensibilización por el contexto en el que producen:  

  

 
81http://www.grupoescombros.com.ar  
82  La hiperinflación de 1998 aconteció en el primer semestre e influyó en la posterior renuncia del primer 

presidente elegido por el pueblo tras el proceso electoral luego de la dictadura, el Doctor Raúl Alfonsín.  

http://www.grupoescombros.com.ar/
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En ese país caótico, donde la realidad se armaba y desarmaba al ritmo 

vertiginoso de un caleidoscopio, los integrantes del Grupo hicieron una 

elección que, en muchos aspetos , no fue modificada hasta el día de hoy. 

Se eligió, para exponer, un no-lugar. Es decir, un lugar absolutamente 

ajeno a cualquier expresión artística. 

¿Lo grupal como una modalidad de gestión colectiva amortigua la realidad que se 

arma y desarma al ritmo vertiginoso de un país caótico? ¿Por qué se eligen no-lugares 

como ámbitos de expresión? ¿Cómo lo imprevisible se articula tanto con una estética 

como con un modo de producir cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Ladagga (2006) 

afirma que no es simplemente un conjunto de ideas, más o menos articuladas, un 

patchwork más o menos tejido, es un repertorio de acciones con lo que se encuentra el 

participante de una escena a la hora de actuar, repertorio que se vincula a un conjunto de 

formas materiales y de instituciones. El autor siguiendo a Ranciere (2014) dirá que es un 

vínculo entre un modo de producción, formas de visibilidad y modos de 

conceptualización que se articulan con las formas de actividad, organización y saber que 

tienen lugar en un universo histórico determinado. ¿Qué condensa la autogestión como 

un modo de producción por estas latitudes? ¿Qué significados, gustos, orgullos y 

desprecios compartidos abriga la categoría? Se concibe entonces a la cultura 

(GRAVANO, 2008) como aquella que implica hablar de prácticas y representaciones 

simbólicas, acciones de vida que adquieren significación establecida por los atores  (en 

esta ocasión; artistas) que la comparten y no sentidos dados en forma natural.  

Asimismo, cultura implica el establecemiento de un modelo-en este trabajo- la 

autogestión, que sirve para la acción y actúa como parámetro para la atribución de esas 

significaciones y valores. Siguiendo al autor citado podemos decir que la cultura no 

brinda la imagen de una laguna apacible, sino que se parece más al oleaje permanente 

embravecido, a una confrontación permanente, a una lucha por dar, cambiar y reproducir 

sentidos. Es decir, se afirma que la cultura no responde a un único orden, lógica o sentido, 

sino que precisamente será el reinado de la diversidad, de la heterogeneidad, por carácter 

de magma de contradicciones permanentes y una “arena de luchas” (al decir del 

semiólogo Valentim Voloshinov) por dar, compartir o imponer significados. ¿Cuáles son 

los significados que se intentan compartir desde la autogestión en contraposición a lo que 

la  industria cultural promueve?  
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En otro trabajo (BENITO, 2011) señalé que la relevancia del estilo en las 

experiencias analizadas implica cierta articulación entre forma y contenido. En este 

sentido las producciones culturales, es decir, las obras de arte de dichos artistas se 

exponen al fracaso mientras que esto no es lo que la industria cultural concibe por su 

encasillamiento y clasificación previa. Lamentablemente quien no se adapta resulta 

víctima de la impotencia, no sólo económica sino espiritual, vital o como se prefiera 

llamar a quien se califica como productor y no como consumidor. La frustración es 

demostrada a sus víctimas en cada manifestación de la industria cultural sin posibilidad 

de equívocos.  

La industria cultural está interesada en los hombres sólo como sus 

propios clientes y empleados, y, en efecto, ha reducido a la humanidad 

en conjunto, así como a cada uno de los elementos, a esta fórmula 

agotadora. De acuerdo con el aspeto determinante en cada ocasión, se 

subraya en la ideología, el plan o el azar, la técnica o la vida, la 

civilización o la naturaleza. Como empleados, son exhortados a la 

organización racional y a incorporarse a ella con sano sentido común 

(Horkheimer & Adorno, 1969, p. 177).  

En este sentido la industria cultural mantiene el ritmo de la ciudad como 

circulación, tráfico y paso. Mientras que el quehacer de los artistas en un campo cultural 

autogestivo relevado a través de entrevistas analizadas y expuestas en este apartado 

demuestran que se esfuerzan en pensar la relación entre tiempo, historia, memoria y 

territorio. Attali (2001) dirá que el tiempo no existe allí sino por las atividade s que lo 

instalan y las historias que lo describen. La prisa de la industria cultural no tiene sentido 

para la autogestión ya que cada acontecimiento83 tiene su ritmo, su origen, su duración. 

En este sentido, la memoria inscripta en estas experiencias avanzan hacia el porvenir 

caminando para atrás, es decir con la espalda vuelta hacia él. Dicho de otro modo, es 

como si los artistas “independientes” estuvieron atentos a que en algunos países 

hegemónicos se mantiene o trata de mantener al resto en situación de dependencia 

económica, política y cultural. Los países periféricos como el nuestro- en términos de 

Bosch- mantienen esta dependencia gracias fundamentalmente a la acción de las 

 
83 “La producción colectiva se caracteriza por un particular intercambio e interrelación con otros en 

dinámicas que a su modo son alegres, sin por ello perder la seriedad del asunto ni el motor implícito del 

entusiasmo colectivo. Y resulta oportuno recordar que en el campo de las ciencias sociales algunos 

fenómenos sociales como espacios, clubes o centros culturales autogestionados en momentos de crisis, si 

bien se suelen explicar provocados por causas vinculadas a los procesos de la globalización, reformas 

estructurales, terciarización, precarización y flexibilización laboral como algunas de las experiencias 

analizadas, en virtud de un trabajo empírico, también son producto del amor fati. Es decir, a pesar de las 

vicisitudes que impone el destino, surgen también por el desafío de los sujetos al inventar colectivamente 

en determinadas circunstancias, incluso, las adversas y en eso radica el gusto compartido” (Benito, 2012, 

p. 71). 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Interdisciplinares   

 

 227 

oligarquías, las que se ocupan más de satisfacer los intereses del país central que los del 

suyo propio. La teoría afirma que un país periférico sólo puede quebrar la situación de 

dependencia llevando a cabo una política de liberación, que consiste en expulsar del poder 

a la oligarquía nativa y oponerse a la penetración económica, política y cultural de los 

países imperiales. Siguiendo al autor, se podría explicar que la penetración cultural es una 

parte importante de la estrategia que los países centrales despliegan para mantener su 

hegemonía sobre los periféricos y se podría agregar que generalmente lo hacen a través 

de su industria cultural. En consecuencia, la política de la liberación de éstos debe 

consistir en el rechazo de la cultura imperial y la elaboración de una cultura propia.  

 

La gramática social: “por amor al arte” 

Las experiencias culturales analizadas priorizan las modalidades del quehacer 

tales como la camaradería y pretenden contrarrestar, sin proponérselo, así el mundo 

racional del capitalismo moderno a través de dinámicas grupales con formas autogestivas. 

En la siguiente nota de campo se amplifica la cuestión que se pretende dilucidar. 

Los sellos discográficos saben replicar, y las formulas de éxito 

comercial funcionan sólo un tiempo y lo suyo es vender a un gran 

público y vender en grandes cantidades. (…)Y en ese sentido hay 

quienes tienen idea de cómo construir fachadas de música, algo que 

parece…y los que no tienen muchos elementos para discernir dicen: 

¡guau! Y al año siguiente desaparecen. (…) Pero las obras buenas 

prevalecen porque, por algún motivo, ese arte no se olvida y los artistas 

que tienen algo muy importante que los lleva a ser música lo hacen 

porque sale de un adentro, un interior. Y no lo pierden porque no hayan 

vendido una cantidad de discos, viven en eso. Realmente quienes hacen 

algo bueno lo hacen porque sale de un adentro indestructible, y no los 

van a sobornar. Y no se cansan porque no se vendieron los discos 

esperados. Entonces esa persona va a insistir e insistir. 84  

¿Y el Club? 
El Club se propone a ayudar a quienes no venden millones y por eso los 

sellos discográficos nos los tienen bajos sus techos. Y tiene un valor 

muy grande lo que están haciendo, y están en esta situación de 

autoproducción, producciones independientes y no lo hacen por un 

interés comercial o porque creen que lo van a lograr sino porque tienen 

una necesidad imperiosa, interior, de producir esa obra que tienen en la 

cabeza. Eso a nuestro entender merece la pena ser conectado con 

quienes buscan esas obras genuinas. 

 
84 Entrevista-encuentro con el músico Santiago Vázquez (creador de la Bomba de Tiempo, La Grande y del 

Club del Disco). 
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Se podría conjeturar, entonces, que una experiencia como el Club del Disco se da 

en ese intento de subsistencia homóloga a la situación de los grupos de artistas locales que 

se autoproducen “por amor al arte”. Asimismo, aparece otra idea recurrente respecto de 

lo que no es vendible o comparable con las particularidades de la lógica del mercado. En 

este sentido, el arte tiene intereses no razonables, inefables o afectivos tal como se expresa 

en la cita “porque tienen una necesidad imperiosa, interior de producir esa obra.” En la 

entrevista se presenta explícitamente que dichas multinacionales aspiran a vender grandes 

cantidades, mientras el Club prefiere albergar otros valores y otras estéticas también “por 

amor al arte” ya que aunque hay una lógica económica implicada, el respeto se encuentra 

en esa distinción y reconocimiento por las variedades. De ese modo, se disputan 

contenidos simbólicos tal como se desprende de la entrevista realizada al músico como 

también al siguiente artista: 

Más que nada independientes como categoría que tiene que ver con 

todos, que atraviesa a todos... es el hecho de que no tienen... o sea... 

grupos que están conformados desde un punto de vista político-

ideológico y no desde el punto de vista mediático exclusivamente. Y 

que son de bajos recursos, no pertenecen a un grupo comunicacional o 

a un grupo de televisión (...) Después podes entrar a discutir si lo 

alternativo, además de no pertenecer a un grupo económico poderoso, 

implica tener una propuesta diferente a la que tienen los poderosos. No 

sólo por el hecho económico sino que además en el discurso se 

construye otra apuesta. No sé, si en todos hay una construcción de un 

discurso diferente, lo que sí hay en todos es que no tienen un acceso 

masivo.85  

“Independiente” es una categoría relevada cuya característica central consiste en 

la diferenciación respecto de las políticas públicas y del mercado, aunque no podría ser 

entendida en un sentido puro. No obstante, si se propicia la asociatividad y la pertenencia 

a un coletivo, grupo, red o movimiento. Por este motivo resulta pertinente acentuar que 

se trata de un modo de propiciar los lazos para resistir a las exigencias de fenómenos 

complejos como la globalización cultural donde se homogenizan tendencias bajo 

nomenclaturas que no reparan en distinciones e imponen etiquetas como es el ejemplo de 

los grandes sellos discográficos.  

 En la expresión adjuntada se homologa la categoría relevada como los 

“poderosos” con los medios de comunicación masivos o grupos empresariales 

constituidos como monopolios de las industrias culturales. También podríamos afirmar 

 
85 Cita de la entrevista realizada a Martín Cossarini, coordinador del Centro Cultural Chilavert Recupera, 

que existe en una imprenta recuperada y autogestionada por sus obreros después de la crisis del 2001. 
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que “no todos” los grupos tienen escasos recursos, y tal vez vislumbren la coyuntura e 

inauguren un camino para el reconocimiento de las obras de arte autogestionadas desde 

este territorio y para su comunidad disputando así sentidos coletivos frente a las 

multinacionales tal como lo pretende, incluso, el Club del Disco que se apoya en las 

nuevas tecnologías facilitando así la distribución y circulación a escala internacional de 

las propuestas que alberga. “El problema ya no es desplazar los límites del arte, sino poner 

a prueba los límites de su resistencia del arte dentro del campo social global” 

(BOURRIAUD, 2008, p. 35).  

El análisis de los vericuetos del campo cultural no comprueba el ideal de que los 

artistas “no transan” con ciertos intereses económicos y políticos, ya que ese postulado 

remitiría a una visión romántica e ingenua de la cuestión. Así es que se distinguen en los 

grupos micropolíticas que permiten su existencia e interacción en un campo complejo de 

fuerzas en tensión y aún así,  

...sería engañoso limitarse a hilvanar estas manifestaciones y 

declararlas contrahegemónicas: no puede ignorarse que aun en las 

experiencias más directas y autogestionarias existe acción y actuación, 

expresión de lo propio y reconstitución incesante de lo que se entiende 

por propio en relación con las leyes más amplias de la dramaturgia 

social, como también reproducción del orden dominante (Canclini, 

1990, p. 260).  

En este sentido, a los fines de pensar la gramática social, una reconocida 

coreógrafa expresa:  

Cuando Nucleodanza se presentaba en distintos ámbitos, siempre 

decíamos ‘Nucleodanza es un grupo independiente de la Ciudad de 

Buenos Aires’. Pero en el extranjero nos preguntaban ‘¿independientes 

de qué?’. Explicábamos que éramos independientes porque no éramos 

oficiales, pero justamente lo que queríamos era depender, 

desesperadamente queríamos depender, soñábamos con que algún 

organismo nos cuidara.86 

     “¿Independientes de qué?” Una pregunta que seguirá resonando entre los 

grupos ya que complejiza la cuestión de esta ponencia porque es notoriamente una 

expresión “made in Argentina” (BENITO, 2005) y alberga contradicciones, e incluso 

sueños, tal como el enunciado: “desesperadamente, queríamos depender, soñabamos con 

que algún organismo nos cuidará.”  

 
86 http://www.cocoadatei.com.ar/ladanzacontemporanea.html  

http://www.cocoadatei.com.ar/ladanzacontemporanea.html.
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Lo que permite leer que hay quienes aspiran a una mayor intervención de las 

políticas públicas y hay otros que presentan resistencias entendibles en el marco de una 

pugna entre lo industrial y lo artesanal en tanto que el segundo procedimiento mantiene 

el aura siguiendo la perspetiva de Benjamin (1936), es decir, el contexto de tradición para 

una determinada comunidad.  

 

Soportes de la producción local 

Mi compromiso social consiste en preguntarme y reflexionar qué es lo 

que quiero decir o hacer, cómo, con quién, cuándo, dónde, qué cuerpo 

quiero presentar, qué ser humano quiero mostrar. Todas estas 

inquietudes las pienso desde y para mi sociedad. Por la ventana de mi 

casa veo cómo la gente se emborracha, se pelea, se acuchilla, veo 

cartoneros, gente muerta de frío en la calle, una realidad hiper-violenta, 

muy distinta a la de Europa. Los artistas argentinos partimos de otras 

condiciones de producción: sin dinero, sin salas de ensayo, o con salas 

donde tiritamos (…) Así, no se puede, ni tiene sentido imitar el modelo 

que viene de Europa. ¿Qué validez tiene hacer una comparación de la 

producción local con la extranjera, cuando las condiciones para la 

creación son tan desiguales?87 

 

¿Qué preguntas se formulan los artistas para su entorno? ¿Cuál es su “compromiso 

social” con la realidad cotidiana? ¿Cómo son las condiciones actuales de producción y 

difusión? La aparición de las nuevas tecnologías suscita un cambio de coordenadas 

respecto de las posibilidades de realizar comunicaciones, ya que se participa ingresando 

a una página web y “de mail en mail” publicitan sus propuestas. El soporte virtual 

configura posibilidades de conexión a través de diversas redes, donde existen los blogs, 

se postean, chatean, escriben en muros virtuales y dialogan a través de foros, facebook, 

etc. El análisis de esta metodología de comunicación se inscribe en la perspetiva trabajada 

sobre los grupos, sus gestos, actitudes que se articulan con sus lógicas. En el desarrollo 

de este análisis, se los denomina “hacedores” –también tal como se enuncian ellos mismos 

en ciertas oportunidades-. La categoría supone hechos realizados por sujetos involucrados 

en la producción y, precisamente, los medios masivos de comunicación no muestran a los 

productores, sino a los productos. Quizá la costumbre descripta intenta valorizar los 

procesos y los sujetos involucrados en los mismos, motivo por el cual convocan a la 

camaradería, a la proximidad -de mano en mano, de boca en boca, de mail en mail, de red 

en red-, se emprenden modos de relación, y no sólo medios de difusión. En este apartado, 

donde se encuentran costumbres en común, se trató de distinguir diversas actitudes para 

 
87 Entrevista a Eugenia Estevez en Romero, Gabriela. (2005). Puentes y atajos. Buenos Aires: De los Cuatro 

Vientos. 
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concluir que existen modalidades con sus respectivos códigos vigentes en una trama de 

vínculos y modos de producción poco explorados con el afán de establecer legislaciones 

gubernamentales proteccionistas o normativas para el sector cultural.88 En este sentido, el 

proceso capitalista y el comportamiento no económico están en pugna ativa, 

probablemente causando la resistencia de los “hacedores” a las nuevas pautas de consumo 

o producción que promueven determinadas racionalizaciones del trabajo, ya que podrían 

considerarse como una amenaza a la usanza acostumbrada. Asimismo, en este contexto el 

ascenso del neoliberalismo no es un accidente sino la palanca por excelencia de que se 

valen los centros capitalinos para socavar a las fronteras nacionales a fin de despejar el 

camino para la circulación de sus mercancías y capitales en términos de Mauro Marini y 

Márgara Millán “La incompetencia que están demostrando las clases dominantes 

latinoamericanas y sus Estados para promover la defensa de nuestras economías transfiere 

hacia los trabajadores la exigencia de tomar la iniciativa” (MARINI & MILÁN, 1996, p. 

49). 

 

Entre puentes y redes 

La cantidad de subgrupos existentes en ese sector no oficial de la cultura se dedica 

a autogestionar sus proyectos en ese circuito “alternativo” donde se mueven con 

desarrollos heterogéneos ya que a la vez conviven diversas tendencias estéticas. La Red 

Sudamericana de Danzas creada en sus inicios por un grupo de amigas bailarinas, en este 

caso se han propuesto albergar disímiles experiencias y tal como se lo han planteado 

esgrimen: 

Favoreciendo sinergia, capacitaciones, circulación y sistematización de 

saberes, promoviendo herramientas, modalidades y espacios 

asociativos de trabajo, la red vincula nuevas formas de organización 

social con nuevas formas de desarrollo artístico y apoya una danza que 

investiga, en un contexto más amplio, nuevos sentidos en la cultura.89 

 

 
88 “A su vez, correspondió al Estado en algunos países, como la Argentina, encarar las primeras inversiones 

para la creación de los primeros canales de TV, sometiendo los mismos al modelo de financiamiento y de 

programación norteamericano, lo cual facilitó el crecimiento de los intereses de esa nación en el interior de 

la economía nacional y en la promoción de sus empresas y productos manufacturados. Las políticas 

económicas impuestas por los gobiernos militares y civiles, más que propender al desarrollo de una 

industria nacional, abrieron las compuertas del país a inversiones extranjeras, a menudo de tipo golondrina, 

que aprovecharon todo lo que estuvo a su alcance hasta que, satisfechas, volaron a otros destinos, o bien se 

quedaron en el país a cargo del sector comercial más que del productivo” (Getino, 2003) 
89 http://movimientolaredsd.ning.com/profile/redsd.  

http://movimientolaredsd.ning.com/profile/redsd
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La particularidad organizativa remite en principio a un momento fundante donde 

se vislumbra un fuerte liderazgo de la fundadora del proyecto. No obstante, la red se 

expande a escala latinoamericana y de ese modo aprovechan los usos de las nuevas 

tecnologías para mantenerse en comunicación desde distancias insalvables. Asimismo, 

generan un nodo (lugar de encuentro en cada ciudad) donde los responsables de diversas 

áreas se conectan para repensar en creatividad colaborativa cuestiones que les atañen en 

su región. También realizan un encuentro cada año para pensar las problemáticas comunes 

en jornadas de trabajo. Se centran en intercambios que hacen a las conflictividades tanto 

de sus quehaceres locales como distinguiendo las particularidades sobre cuestiones que 

también les competen a su especificidad.  

El desafío planteado era entonces encontrar herramientas específicas 

para aplicar al complejo sistema de vínculos, proyectos e ideas en 

proceso de conformación entre colegas de distintas localidades de la 

región. Y fue un desafío, sumamente motivador. Nos preguntamos 

cómo instalar nuevos hábitos de trabajo coletivo, dinámicas comunes 

entre grupos heterogéneos, sistemas de comunicación efectivos en un 

mapa de diversidad, maneras de trabajar que fueran eficientes, respe-

tando asimismo el tiempo relativo y subjetivo de cada espacio cultural 

y social. Propusimos y probamos casi tantos matices organizativos 

como años tiene la red. A veces cerrando el año con poca o mucha 

frustración porque aquello que en teoría pensamos iba a funcionar, en la 

práctica no resultó; porque lo que en un gráfico parecía simple y 

realizable, cruzado por miles de kilómetros, de distancias territoriales y 

culturales, realmente no era viable (RSD, 2009, p. 9). 

Las redes existieron en nuestras sociedades desde épocas remotas como modos de 

atenuar y facilitar la supervivencia ya sea en situaciones de temor, incertidumbre y 

promoción de la ayuda mutua. Auslande e Litwin (1987) señalan que el desarrollo del 

pensamiento sobre redes sociales tuvo dos orígenes: primero surgió como concepto 

sociológico al final de la década del cuarenta y sirvió para definir las interrelaciones entre 

un sistema social como modelo alternativo para la entonces dominante perspetiva de 

acción estructural funcionalista. Desde esta perspetiva el foco se ciño a las características 

de lazos de unión entre los miembros, a partir de la estructura de la red. La red implica 

una representación espacio-temporal en la cual también se ocasionan formas de arraigo a 

través de las relaciones vinculares y el intercambio de información ya que se trata de un 

conjunto flexible. Es, decir posee una estructura propia. Asimismo, las redes sociales que 

se establecen en forma natural dentro de la sociedad son un apoyo emocional, 

específicamente para dar y recibir afecto y también son ayuda instrumental, porque 

pueden proporcionar servicios, bienes e información.   
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Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad existen en la Ciudad de 

Buenos Aires experiencias culturales autogestionadas que, si bien se caracterizan por su 

heterogeneidad, comparten la disputa de contenidos simbólicos, el cuidado de ciertas 

éticas, el valor por ciertas estéticas experimentales y búsquedas grupales con un sentido 

para su territorio. O dicho en términos de Bauman (2010, p. 260) la idea de creatividad, 

de asimilación ativa del universo, de imponer la estructura ordenadora de la acción 

humana inteligente sobre el mundo caótico, la idea construida inamoviblemente en la 

noción de praxis, sólo resulta comprensible si se contempla como un atributo de la 

comunidad, capaz de trascender el orden natural o “naturalizado” y de crear ordenes 

nuevos y diferentes. Las experiencias en sus modalidades de producción cultural se 

encuentran signadas por el intento de contrarrestar, incluso sin proponérselo, ciertas 

hegemonías de un mercado cultural altamente competitivo. Dicho en otros términos, se 

aspira a un “no venderse” a los modos de distribución, circulación y promoción que 

imponen las multinacionales que monopolizan las industrias culturales. En este sentido, 

priorizan otras lógicas y la construcción de sentido para tornar legible sus intenciones ya 

sea a través de redes virtuales o clubes también anclados a veces en los territorios y otros 

en la intranet. Es decir, de un fluido sistema no gubernamental que se inscriben poseen 

arquitecturas variables, cuyos miembros muchas veces recusan la profesionalización del 

militante y el gestor y mezclan perspetivas normativas y estratégicas. Incluso, allí, a donde 

se abocan la prosecución de propósitos locales, estas asociaciones ensayan poner a 

circular esos circuitos en redes más globales: de ahí una preocupación particular por las 

formas de establecer puentes y vínculos (Ladagga, 2006, p. 65). 

Aún así, cabría la posibilidad de pensar que la coyuntura se imbrica en tales 

experiencias, de modo tal que sus micropolíticas tienden a propiciar lazos sociales, en un 

período histórico atravesado por diversas crisis. Las experiencias culturales se dan en un 

contexto socio-histórico donde no se trata sólo de analizar si el “under”  en los ‘80 fue 

una época “festiva” de la ciudad a nivel cultural y apogeo de la democracia o si las grupos 

son “independientes” con sus “apuestas de sentido” en los ‘90 contra el neoliberalismo y 

sus medios de difusión de “boca en boca”, de “mail en mail” de “red en red” fueron 

“alternativas” a los monopolios o están al margen de lo comercial, y son en este nuevo 

siglo “emergentes” sino relevar lo que disputan con sus singularidades construyendo 

puentes desde y para nuestra sociedad latinoamericana. 

  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Interdisciplinares   

 

 234 

BIBLIOGRAFÍA     

Agamben, G. (2001). Infancia e Historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 

Attali, J. (2001). Historias del tiempo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Auslande. C., & Litwin. R (1987). II The parametmo. New York Intervention. A social 

work Aplplieation. Chicago. 

Bauman, Z. (2010). La cultura como praxis. Buenos Aires: Paidós. 

Benito, K. (2005). Experiencias culturales como intervenciones o una invención made 

in Argentina. Ponencia publicada en las memorias de la XI Jornadas de Investigación. 

Psicología, Sociedad y Cultura. Buenos Aires: U.B.A.  

Benito, K. (2008). La cultura como articuladora de los lazos sociales. Tramas. México, 

UNAM, 29, 207-233.                                                                                          

Benito, K. (2009). En busca del sujeto perdido ¿Culturas del “link” en una navegación 

virtual y sin fronteras? En Claves actuales del pensamiento. Madrid: Editorial Plaza y 

Valdez.                                                                                              

Benito, K. (2009). Los modos de lazo social en el campo cultural de la Ciudad de Buenos 

Aires ¿legitimaciones comunitarias? En La Mirada Crítica. Buenos Aires.                                                                                                                       

Benito, K. (2008). Micropolíticas en Ciudad de Buenos Aires desde el retorno de la 

democracia. Revista Ciudadanías: Activismo Cultural y Derechos Humanos. 2, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia.                                             

Benito, K. (2010). Experiencias culturales gestadas por amigos, vecinos, y artistas como 

diagnóstico de situación e intervención comunitaria. En Premio Facultad de Psicología, 

p.35-52. Buenos Aires: UBA. Bicentenario.                      

Benito, K. (2012). La invención colectiva ante circunstancias adversas. Cuadernos de 

Filosofía Latinoamericana, Universidad Santo Tomás Colombia, 33(106),71. 

Benito, K. (2012). Metodología y posición en el campo: “No vender espejitos de colores.” 

En Revista Andamios, Universidad Autónoma de la ciudad de México, 9(19), 75- 102.  

Benito, K. (2013). Intervenciones Urbanas, radiografías de la Ciudad. En Revista 

Contextos. Dossier Nº 28. La experiencia urbana: ciudad objeto y ciudad sujeto. 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Facultad de Historia, Geografía 

y Letras, Santiago de Chile.                                                   



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Interdisciplinares   

 

 235 

Benito, K. (2013). Resurgimiento. Un Centro Cultural Autogestionado por jóvenes 

durante la crisis del 2001. En Revista Argentina de Estudios de Juventud, Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, UNLP.                                            

Bosch, J. (1992). Cultura y contracultura. Buenos Aires: Emecé Editores. 

Bourriaud, N. (2008). Estética relacional. Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo.                                                                                                                 

Canclini, G. N. (1990). Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. México: Grijalbo, 1990. 

De Certeau, M. (1999). La cultura en plural. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Ferrer, A. (2007). Globalización, desarrollo y densidad nacional. En V. Gregorio, &  R. 

A. Guillén (Comp). Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. 

Disponible en:  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/25Ferrer.pdf 

Getino, O. (2003). Las industrias culturales entre el proteccionismo y la autosuficiencia. 

Disponible en: http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric04a05.htm. 

Gravano, A. (2008). La cultura como concepto central de la Antropología. En Apertura 

a la Antropología, alteridad, cultura, naturaleza humana, 93-121. Buenos Aires: 

Proyecto Editorial.   

Horkheimer. M., & Adorno. T. W. (1969). Dialéctica del iluminismo (H.A. Murena, 

Trad.).  Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 

Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores. 

Marini, R. M., & Millán, M.  (1996) (Coords.). La teoría social latinoamericana, T. IV: 

Cuestiones contemporáneas. México: UNAM, FCPYS, CELA. 

Padula, P. (2010). El derecho a la autogestión cultural. En Portal Iberoamericano de 

Gestión Cultural. Disponible en http:// <www.gestioncultural.org/ficheros/JPadula 

Pansera, C. (2006). Redacción. Periódico de Artes Escénicas, Cultura Independiente. 

47, 12.  

Perkins, J. E. P. (2010). El derecho a la autogestión cultural.  Letralia, Tiera de Letras, 

Año XIV, n.º 227. Disponible en: http://letralia.com/227/articulo04.htm 

Ranciere, J. (2014). El reparto de lo sensible. Estética y política. Buenos Aires: 

Prometeo.                                                                         

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric04a05.htm
http://www.gestioncultural.org/ficheros/JPadula


© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Interdisciplinares   

 

 236 

RSD. (2009). Territorios en Red. RSD: Buenos Aires. 

Urdapilleta, A. (2006). Buscando los márgenes; on, off. Periódico de Artes Escénicas, 

Cultura Independiente. 47, 12. 

Villafañe, J. (2011). Políticas culturales: datos, coyunturas y debates de fondo. En 

Tensiones para pensar la Política Cultural. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales. 

 

  

 

 

 

  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Interdisciplinares   

 

 237 

 
 

EL SOUVENIR Y SU ORGANIZACIÓN A PARTIR DE LA RELACIÓN CON 

LA IDENTIDAD CULTURAL 

The souvenir and its organization from the relationship with the cultural identity 
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Resumen  

En las siguientes líneas plantearemos un análisis acerca de la relación que se establece entre los 

objetos souvenir, entendidos como objetos de diseño cuyo sentido está en su carácter simbólico y 

conceptual, como contenedores de la idea de recuerdo, y el contexto cultural en el que se ofrecen 

y del que pretenden comunicar una serie de significados vinculados con su identidad. El análisis 

se fundamentará sobre una definición acotada de la idea de cultura y de identidad cultural como 

un constructo conceptual dinámico, contingente en el contexto de la posmodernidad y que por lo 

tanto será determinante para generar categorías sobre las cuales proponer una clasificación u 

organización de estos objetos.  

 

Abstract 

In the following lines we will raise an analysis of the relationship established between the souvenir 

objects, understood as design objects whose meaning lies in its symbolic and conceptual, as 

containers of the idea of memory, and the cultural context in which They offer and intended to 

communicate a number of meanings attached to their identity. The analysis will be based on a 

definition bounded to the idea of culture and cultural identity as a dynamic conceptual construct 

contingent in the context of post-modernity and therefore will be decisive in generating categories 

on which to propose a classification or organization of these objects. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El viaje como actividad humana ha estado presente en la historia desde que el 

trasladarse de un lugar a otro era una forma de vida y la permanencia en territorio era sólo 

temporal. Con el tiempo, y una vez asentados y organizados en espacios de estabilidad, 

el hombre viaja con motivo de peregrinar a lugares sagrados, por conquistar nuevos 

territorios, y por establecer lazos comerciales. No fue hasta la Ilustración y luego en el 

Romanticismo cuando el motivo del viaje fue conocer, no sólo lugares, sino también otras 

gentes, otras formas de vida, otras culturas.  

No obstante, fue a inicios del siglo XX cuando esa actividad se articuló y se 

incorporó al fenómeno propio de la modernidad y se configuró en una industria, que 

apuntaba a satisfacer una necesidad de un mercado creciente y que llegaría ser en nuestros 

días una de las industrias más importantes de la economía mundial.  

En cada viaje, los objetos han ido adquiriendo, además de su valor funcional y 

utilitario, una condición de objeto comunicativo, debido a su re-contextualización serán 

trasmisores de las significaciones culturales de aquellos lugares lejanos que se han  

visitado. Sin embargo, en el marco de la industria del turismo, los objetos se modulan 

bajo los paradigmas propios de una cultura determinada por el mercado y por la sociedad 

de consumo. En ese marco, el recordar se convierte en una necesidad del viajero que 

precisa de la condensación de su experiencia en un objeto que la vehiculice y active la 

memoria en tiempos posteriores.  

Ahora bien, esos objetos de recuerdo que surgen a partir de esa necesidad, 

contienen dos perspectivas desde las cuales podemos analizar sus significados. Por una 

parte, desde una perspectiva psicológica, los objetos remitirán a procesos personales de 

significación a partir de la relación y vínculo con el usuario que le otorga una carga 

emotiva a los objetos. Por otra parte, desde una perspectiva enmarcada estructuralismo 

(Leví-Strauss), que es la que desarrollaremos a continuación, la necesidad de recordar un 

viaje tendrá directa relación con aquel aspecto que es de índole objetiva y cultural que es 

la pertinencia con el lugar visitado en el viaje. Un objeto souvenir, el objeto de recuerdo, 

surgirá con el objetivo y el propósito de mediatizar aquellos elementos significativos que 

remitan al lugar. Las formas en que los objetos souvenir establecen el vínculo con la 

identidad del lugar son variadas y pueden ir simplemente desde el nombre hasta 

construcciones simbólicas más complejas que permiten remitir a elementos culturales que 

tengan un carácter informativo más profundo y relevante. 
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1. Identidad y Cultura 

Es importante comenzar el análisis que proponemos en las siguientes páginas, 

definiendo el constructo conceptual de identidad cultural como categoría sobre la cual 

intentaremos establecer una clasificación u organización de los objetos de recuerdo. Por 

una parte, la identidad puede ser entendida como una definición estática y esencial, lo que 

permanece más allá de los cambios, y por otra parte, se puede concebir como una 

trayectoria, una construcción constante y por lo tanto como un proceso. Esta última 

definición, más propia de corrientes existencialistas, y por lo tanto más posmodernas, 

establecen que, más que una identidad “lo que existe son modos de identificación, 

variables en el curso de la historia colectiva y de la vida personal, afiliación a diversas 

categorías que dependen del contexto” (Dubar, 2002, p. 11). 

En palabras de Stuart Hall (1996, p. 15): “la identificación se construye sobre la 

base del reconocimiento de algún origen común o algunas características compartidas con 

otra persona o grupo o con un ideal…” y concluye: “la identificación es en definitiva 

condicional y se afinca en la contingencia”. 

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que la identidad conlleva 

intrínsecamente la idea de la alteridad. No existe la idea de identidad si no hay otro ante 

el cual se establezca la diferencia que permita el reconocimiento de características 

presentes y comunes en unos, y ausentes en otros. En ese sentido la identidad queda 

definida por la “doble operación lingüística: diferenciación y generalización.” (DUBAR, 

2002, p. 11). La diferenciación consiste en determinar la singularidad de algo en relación 

a las características que lo distingue de lo demás, y la generalización es lo que busca 

definir el vínculo común entre algunos, un colectivo, que tienen una serie de elementos 

que los hace diferentes a los otros. Así entonces la identidad queda definida como la 

diferencia y la pertenencia. 

En esa línea Manuel Castells (2001, p. 28) plantea el concepto de identidad de la 

siguiente manera: “Por identidad, (…), entiendo el proceso de construcción del sentido 

atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que 

se da prioridad por sobre las demás fuentes de sentido”. Este autor da especial importancia 

a los procesos de interiorización de las definiciones o las identidades provenientes de las 

instituciones u organizaciones de la sociedad, señalando que aquellas representaciones 

sólo adquieren rango de identidad en la construcción de sentido por parte de los atores 
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sociales desde su individualidad, entendiendo sentido como “la identificación simbólica 

que realiza un actor social del objetivo de su acción” (ídem, p. 29). 

Debido a esa definición del concepto de identidad podemos vislumbrar que el 

constructo conceptual de identidad cultural resulta igualmente relacionado con la idea de 

proceso y construcción dinámica, con un carácter histórico y contextual y desde el cual 

se extraerán elementos significativos que se cristalizarán para convertirse en símbolo. 

Friedman define la identidad cultural como el concepto genérico que se refiere a la 

atribución de ciertas cualidades a una población determinada, y a partir de esa definición 

surge el concepto de Etnicidad. “La identidad cultural que el individuo siente como si la 

llevara en sí mismo, en la sangre por así decirlo, es lo que se conoce comúnmente como 

etnicidad” (Friedman, 2001, p. 57). Así mismo se puede entender este tipo de etnicidad 

en dos sentidos, uno vinculado más a aspectos culturales externos, y otro más relacionado 

con aspectos de la herencia biológica “puede interpretarse de dos maneras: como 

tradición, historia y ascendencia comunes o como raza” (Friedman, 2001, p. 65). Nos 

quedaremos con esa primera interpretación para desarrollar el concepto de cultura.  

El concepto de cultura más arraigado en el uso colectivo de la sociedad es el que 

se podría definir de manera muy general como el conjunto de actividade s humanas que 

son consideradas por la sociedad como enaltecedoras del espíritu humano. Dentro de esa 

categoría cabrían actualmente aquellas actividade s y obras, realizadas por el ser humano, 

que han trascendido en el tiempo por su valor tradicional y que por lo tanto es considerado 

por el colectivo como elementos identitarios. Así también, las obras y actividade s 

humanas derivadas de procesos creativos vinculados a las artes, es decir, la música, la 

pintura, el teatro, etc... aunque sean éstas modernas. 

Sin embargo el devenir del concepto de cultura tiene ciertas complejidades que no 

quedan de manifiesto en esa acepción reduccionista. Una primera definición de cultura 

fue la planteada por Tylor (1871) y que considera lo siguiente: “es aquel todo complejo 

que incluye conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad” (Tylor, 1871, p. 29).   

Desde aquel primer planteamiento han existido una serie de revisiones que han 

puesto foco en uno u otro aspecto de aquello que Tylor señalara. Desde el evolucionismo, 

pasando por el relativismo y el funcionalismo, hasta el estructuralismo de Levi-Strauss, 

que considera la cultura como las estructuras mentales y aquellos procesos que dan lugar 

a la construcción de los elementos de carácter simbólico. “Los hombres se comunican por 
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medio de símbolos y signos; para la antropología, que es una conversación del hombre 

con el hombre, todo es símbolo y signo que se afirma como intermediario entre dos 

objetos” (Lévi-Strauss, 1987, p. 28). 

 Entendiendo la cultura desde esa perspectiva, y como señala también Friedman: 

“la cultura se refiere a esa especificidad más que a sus productos; es decir se refiere a la 

manera en que se producen mundos significativos” (Friedman, 2001, p. 125). Lo anterior 

implica que el análisis que se realizará de los objetos souvenir apuntará a identificar las 

construcciones simbólicas que en ellos se manifiestan en cuanto son productos que 

pretenden identificar a una comunidad en un contexto cultural determinado.  

 

2. La modernidad y el cambio cultural 

Ahora bien, cabe precisar que el término “cultura” tiene una acepción general en 

la sociedad actual y no es precisamente una acepción científica y que concibe la cultura 

como aquello que señalaba la definición de Tylor, pero que cumplía con ser de “las 

actividade s más nobles y distinguidas de la condición humana y las obras realizadas en 

literatura, pintura música y los demás ámbitos de creación artística consagrados” 

(Busquet, 2008, p. 23).  

Aquella definición, eminentemente humanista, surgía de la educación a la que sólo 

podía acceder una elite. Pero a partir del Romanticismo aquella idea de cultura se enfrenta 

a la valorización de las costumbres, construcciones simbólicas, y productos generados 

por el pueblo, carente de educación, pero cuyo carácter de autenticidad fortalecía el 

sentimiento identitario. “Fruto de la tradición romántica, se creó una especie de relato 

mítico que considera que la cultura popular surge del pueblo como ‘expresión auténtica’ 

de sus modos de vida y de sus inquietudes más profundas y por lo tanto, arraigada en el 

corazón de los grupos sociales y de la tradición” (Busquet, 2008, p. 28). Esa cultura 

popular reivindicada por los incipientes orígenes de los nacionalismos, estableció un 

nuevo frente para el establecimiento de una dialéctica entre ésta y la cultura oficial o alta 

cultura. Mientras la alta cultura enraizada en la tradición clásica, dado su carácter oficial 

fue ampliamente difundida territorialmente, la cultura popular tuvo un carácter 

marcadamente local y circunscrito a una población específica. 

Tanto la “alta cultura” y la “cultura popular” se han complejizado una vez entrada 

la modernidad puesto que la dinámica derivada de la industrialización y la aparición de 

los medios de comunicación de masas desestabilizan las estructuras socio-culturales y 
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establecen un dinamismo transformador en el que surge un nuevo concepto de cultura: 

“la cultura mediática”. 

La cultura de la modernidad es el resultado de los procesos propios de la 

industrialización del mundo que dieron lugar a una sociedad definida por el mercado. 

Marco en el cual podríamos decir que todas las acciones humanas quedaron categorizadas 

bajo un valor simbólico determinado por el dinero. El capital se convierte en eje rotacional 

de toda la dinámica social, se erige como la superestructura ideológica y por lo tanto la 

cultura queda determinada por ésta y se articula como industria cultural. La 

mercantilización de la cultura deviene entonces en la Pseudocultura, lo que viene a ser la 

reificación y enajenación de la cultura que queda vacía de contenidos. Es la cultura de las 

superficies, de la imagen y del estímulo, la cultura de la simulación, donde nada es lo que 

parece y donde todo parece ser lo que no es. Blanca Muñoz lo resume haciendo referencia 

a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt: “…Horkheimer y Adorno denominan como 

“Pseudocultura” el proceso mediante el cual los contenidos intelectuales y culturales de 

la tradición humanista pasan a mercantilizarse, dando origen a un nuevo modelo cultural 

difundido por la acción de los medios de comunicación de masas” (Muñoz, 1995, p. 69) 

Con la cultura mediática, las definiciones delimitadas se rompen y da lugar a 

conceptos permeables cuyas fronteras se diluyen en la ambigüedad propia de la 

modernidad y por lo tanto estas categorías no son independientes, separadas y 

autosuficientes, sino por el contrario; en el escenario de la sociedad contemporánea la 

cultura se constituye, en términos de García-Canclini (1997), como un “híbrido” y se 

forma a partir de la relación y coexistencia de distintas concepciones culturales en 

relación a los distintos aspectos  y dimensiones de la vida de la sociedad actual. 

Ahora bien, ese escenario es en el cual tiene lugar también el surgimiento de la 

industria que enmarca nuestro objeto de estudio, el turismo. Por lo tanto los viajes dentro 

de ese contexto están determinados por las categorías expuestas anteriormente.  Es por 

ello que los procesos de significación desprendidos de los actos que tienen lugar en ese 

“ritual” que es el viaje, y respecto a los objetos que condensan esos significados, son 

procesos de simbolización en cuanto remiten a significados indirectos, pero sus 

significados serán probablemente, y en la gran mayoría de los objetos, muy superficiales 

y vacíos de contenidos de autenticidad.  

Como lo señala Dorfles: 
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…el proceso simbolizador sigue funcionando; el cambio de una función 

a otra, de un significado a otro de un mismo significante sigue dándose; 

pero lo que distingue nuestro tiempo es la precariedad de la carga 

simbólica, la superficialidad de las cargas metafóricas, la constante 

proliferación de nuevos rituales, de nuevos mitologemas, cuya duración 

y consistencia son cada día más frágiles (Dorfles, 2010, p 29). 

 

En el contexto de lo que hemos expuesto, cabe preguntarse cómo podemos 

clasificar a los objetos souvenir, mercancía propia de una “cultura mediatizada” por 

decirlo de algún modo, a partir de la categoría de su pertinencia cultural respecto al lugar 

que busca representar, teniendo en cuenta que esa carga simbólica debiera provenir de las 

categorías de la cultura tradicional.  

 

3. El Souvenir y el contexto cultural 

A partir de lo expuesto anteriormente podemos reflexionar respecto a la 

vinculación entre los artículos de souvenir y la identidad cultural del lugar que pretenden 

evocar. En ese aspecto, debemos preguntarnos si podemos señalar si existen souvenirs 

que sean más o menos representativos de la identidad cultural y establecer a partir de ello 

una clasificación u organización.  

En primer lugar hemos planteado la definición de cultura desde el estructuralismo, 

lo que nos da un enfoque de análisis y que nos permite entender que los objetos souvenir 

se originarán a partir de una construcción mental de significados y que remitirán a la 

forma en que se concibe la identidad cultural. Estableciendo que la definición de cultura 

otorgada por el estructuralismo nos aporta una metodología de análisis, las categorías que 

nos permitirán generarlo surgirán de las nociones de cultura desde su carácter temporal y 

territorial, lo que quiere decir que la interpretación de los significados de los objetos 

souvenir que nos permitirán plantear una organización, se realizará sobre la base de lo 

planteado acerca de las categorías de tradición/modernidad y local/global.  

El primer aspecto de esa definición generalizada de cultura que hemos visto antes, 

es decir, la cultura entendida como tradición, resultaría más o menos útil para generar una 

clasificación respecto al souvenir, los que podríamos catalogar en la medida en que 

reflejen aspectos tradicionales. Sin embargo, esa clasificación no resultaría del todo 

precisa puesto que se sustenta en una concepción de identidad cultural reduccionista, y 

en realidad deberíamos entender que todo souvenir es representativo de una identidad 

cultural. Esto resultará incomprensible cuando observamos un gorro mexicano vendido 
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en Barcelona como souvenir de esa ciudad siendo un objeto que está lejos de responder a 

rasgos tradicionales de la cultura de la ciudad condal, no obstante, para explicar la 

afirmación a la que hemos llegado, debemos entender que ese objeto está igualmente 

significando aspectos de las estructuras mentales de la cultura contemporánea.  

Stuart Hall (1996) hace referencia a que en los tiempos de la modernidad tardía 

las identidades se ven enfrentadas a procesos de fragmentación y fractura y que por lo 

tanto, lejos de constituir una unicidad, se construyen de diversas formas a partir de 

prácticas y discursos a veces incluso contradictorios. Independiente de los juicios de valor 

que podamos hacer respecto al estado de la cultura actual, es un hecho que la forma de 

vida de la sociedad contemporánea está enmarcada en un contexto definido por los medios 

de comunicación de masas, la proliferación de la imagen y de la información, el 

individualismo, el hedonismo y la evasión devenida en búsqueda de certezas y en la 

nostalgia. Como lo sintetiza Harvey (1998, pp. 26-27): “la modernidad no sólo supone 

una violenta ruptura con alguna o con todas las condiciones históricas precedentes, sino 

que se caracteriza por un proceso interminable de rupturas y fragmentaciones internas”. 

 Por lo tanto, aunque podamos ser muy críticos del valor “cultural” que posea un 

bolso industrial importado, de dudosa calidad, pero que dice “Madrid” repetidas veces y 

que es prácticamente igual al que se vende en Paris (con el nombre de esa ciudad por 

supuesto), ese objeto no deja de comunicar un aspecto que identifica superficialmente, 

pero también precisamente, la banalidad de la cultura actual. La producción en masa y la 

industrialización, fenómeno que cambiará radicalmente la cultura, se manifestará 

significativamente en los objetos, y también en los recuerdos de viaje, como señala 

Baudrillard (1985, p. 190) “Aquello que se proyectaba psicológica y mentalmente, lo que 

solía vivirse en la tierra como metáfora, como escena mental o metafórica, a partir de 

ahora es proyectado a la realidad, sin ninguna metáfora, en un espacio absoluto que es 

también el de la simulación”.  

Para clarificar y proponer un ordenamiento de los souvenirs en base a la idea de 

identidad cultural, partiremos por plantear dos binomios acerca de lo que hemos 

establecido como categorías de análisis: 

1- Cultura tradicional- cultura moderna; 

2- Cultura local- cultura global. 

El primer binomio tiene un carácter temporal y el segundo un carácter territorial, 

y esa diferencia significa que, aunque la relación antes explicada se pueda dar en la 

mayoría de los objetos, no todos pueden ser encasillados tan fácilmente, puesto que 
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podríamos tener un objeto que refleje elementos culturales modernos, pero que a su vez 

sean muy locales y por lo tanto remitan a una identidad particular de un lugar 

determinado. Así mismo, objetos que podemos percibir como enraizados en una cultura 

tradicional, se articulan en objetos de una cultura global al trascender a través de su 

mediatización, como por ejemplo, el mismo hecho de ser ofertados en el mercado del 

turismo a través de mecanismos de diseño, como la miniaturización. Ahora bien, cabe 

precisar que, por lo general, los elementos identitarios locales modernos, pueden a su vez 

ser referentes de la cultura global, esto debido a que los medios modernos permiten 

difundir esos referentes culturales a todo el mundo, sin embargo, lo consideraremos aquí 

por su carácter identitario local. 

Para entenderlo mejor podemos citar como ejemplo la ceremonia de inauguración 

de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la obertura de dicha cita deportiva pudimos 

apreciar precisamente una reivindicación de la cultura moderna a través de la 

representación de los procesos culturales derivados de la Revolución Industrial. A partir 

de ese hecho histórico originado en Inglaterra comenzó un relato en que se hacía 

referencia a hitos distintivos de la cultura moderna inglesa, a saber: la política; el sistema 

de sanidad pública; la literatura; los medios de comunicación como la televisión e 

internet; el humor; el cine y la música. Desde la máquina a vapor, hasta James Bond, 

pasando por las sufragistas o Los Beatles, todo ello parte de la cultura de la modernidad, 

conocida y compartida por todo el mundo occidental, eran enarbolados como símbolos 

de la identidad británica. Es decir, reconocemos en esos referentes “lo británico”, aunque 

sean también parte de la cultura moderna global. 

En el siguiente esquema pretendemos sintetizar lo que hemos planteado antes: 
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En ese espectro espacial, y no lineal, podríamos situar a los distintos souvenirs 

que se ofrecen en el mercado y más que clasificarlos, podríamos intentar situarlos a modo 

de propuesta de una organización. A continuación, y dada la ingente variedad de objetos 

de souvenir, hemos escogido unos ejemplos que nos permitirán de algún modo visualizar 

este ordenamiento en este campo de organización en base a la identidad cultural en el 

objeto. Presentaremos objetos de una capital del turismo como es Madrid, y también 

objetos de un lugar particular como es el caso de la Isla de Chiloé, ubicada en el sur de 

Chile y cuyo atrativo turístico se basa en su carácter tradicional y campesino91.  

1) Bolso con el nombre de la ciudad: Estos 

souvenirs se ven cada vez más presentes en los 

escaparates de las tiendas y de los quioscos de 

los lugares turísticos. Han adquirido popularidad 

y son parientes muy cercanos de la camiseta con 

la frase “I love (X ciudad)”. Analizando el 

significado de este objeto podemos decir que su 

función simbólica se reduce a la de trofeo de 

viaje y lo que comunica es simplemente “Yo 

estuve en…” sin referir nada respecto a lo que el 

consumidor vio, experimentó o conoció en su 

viaje. Su significado es directo, donde no existe 

una elaboración metafórica compleja. Es un objeto que carece de vinculación con 

elementos derivados de la tradición cultural, incluso de su representación 

sintetizada en arquetipos modernos. Sin embargo, precisamente su falta de 

metáfora y su banalidad, muestran las estructuras de significado que imperan en 

la cultura de consumo. En ese sentido situaríamos a este souvenir en la esquina 

superior derecha del cuadro expuesto más arriba en cuanto responde a los 

lineamientos propios de la cultura global y de la cultura moderna. 

 
91 Archipiélago de Chiloé: Provincia del sur de Chile ubicada a 1186 kilómetros al sur de Santiago de Chile, 

capital del país. Separada del continente por un estrecho canal llamado Canal de Chacao y de la cordillera 

de los Andes por un mar interior salpicado de islas. Se caracteriza por una cultura determinada por su 

condición de semi-aislamiento, clima lluvioso y frío, con una población dedicada tradicionalmente a labores 

del campo, la pesca y la artesanía. Destaca dentro de su patrimonio varias iglesias de madera que han sido 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
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2) Llaveros de bailaores flamencos (Madrid): Estos llaveros que 

representan a parejas bailando flamenco resultan ser un ejemplo 

de la ambigüedad de los souvenir en cuanto a su carácter cultural. 

Por un lado podemos ver en él que remite a un elemento de la 

cultura tradicional -el baile flamenco- que sin ser el baile 

tradicional de la ciudad de Madrid, deviene en un arquetipo 

tradicional representativo de toda España. Por otra parte, los 

llaveros que representan a parejas de bailaores y bailaoras del 

mismo sexo remite a una característica de la cultura moderna de la ciudad de Madrid, 

vinculándola con la imagen -sintetizada por cierto- de la valoración de la diversidad 

sexual.  

Por otra parte, en cuanto a la iconicidad, la figura humana es sintetizada 

esquematizada al modo reconocible de la señalética, por ejemplo, de los servicios 

higiénicos para ambos sexos, y que es una referencia global. Este objeto es una muestra 

de la fragmentación y las rupturas de la cultura en la modernidad y posmodernidad, en 

que las capas de significados se superponen y se articulan en “híbridos”, como lo señalara 

Canclini. En el caso de este llavero su situación en el campo de ordenamiento que hemos 

graficado antes no sería en ningún extremo, sino en un punto intermedio tanto vertical 

como horizontalmente. 

Otro ejemplo similar que podríamos situar en un punto cercano al ocupado por el 

ejemplo anterior, encontramos los tazones o paraguas que representan el mapa del metro 

de la ciudad. En la misma línea encontramos los souvenirs vinculados a la marihuana o 

al sexo de la ciudad de Amsterdam, lo que también es un elemento de la identidad cultural 

local moderna. 

3) Camisetas de equipos de futbol: En realidad este souvenir pertenece prácticamente 

a una categoría especial de souvenirs que corresponde a una diversidad de objetos 

que representan los colores y símbolos de los equipos de futbol, que en el caso de 

España, están fuertemente vinculados a las ciudades. Ahora bien, la explosión de 

los referentes deportivos en el campo de la imagen y del mercado ha llegado al 

ámbito del turismo, constituyéndose así en un atractivo para los viajeros que 

visitan una ciudad determinada. En cuanto a su ubicación en el espectro, se pueden 

entender como objetos pertenecientes a una cultura local y a la vez moderna, 

aunque sean también referencia cultural del mundo occidental en su globalidad. 
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4)  Llavero “cesto con lana” (Chiloé): En este caso vemos un objeto que remite, por 

un lado, a una cultura global en cuanto responde a una lógica del mercado del 

turismo diseminada por todo el mundo 

occidental y que es precisamente el hecho de ser 

una miniatura, mecanismo significativo que 

refleja su concepción como mercancía 

adecuada a las necesidades del viajero, es decir, 

remite a una estructura de significado propia de 

la cultura de consumo. Por otro lado, y de 

manera más visible, remite a la cultura local en 

cuanto recoge elementos propios de la vida de 

Chiloé, a saber: es un cesto que contiene ovillos 

de lana, lo que remite a la costumbre tradicional 

de tejer. Además es un elemento realizado en forma artesanal, hecho a mano con 

materiales autóctonos, lo que incorpora la tradición en el juego simbólico del 

objeto.  

 En este caso el diseño actúa como mediatizador de una cultura tradicional local 

para convertirla en un objeto de consumo, propio de la cultura moderna y por lo tanto su 

situación en nuestro cuadro será muy cercana al centro, pero destacándose el aspeto 

tradicional-local.  

5) Objetos artesanales: En este caso podemos referirnos a un grupo delimitado de 

objetos de recuerdo, aunque su cualidad de souvenir es relativa. En muchos 

destinos turísticos se ofrecen en las mismas tiendas de souvenir una serie de 

objetos realizados de manera artesanal o en base a procesos tradicionales que 

claramente remiten a la cultura local, o incluyen en ellos el nombre del lugar de 

manera integrada en el proceso de elaboración del objeto. Por ejemplo, podemos 

mencionar las joyas de damasquinado de Toledo; o las mantas y gorros de lana de 

la isla de Chiloé, o piezas particulares de cerámica que se suelen hacer en varios 

lugares del mundo con decoraciones pictóricas de estilos locales. Estos objetos 

generalmente se encuentran en destinos turísticos menos masivos o por decirlo de 

algún modo: menos globalizados. Precisamente su referencia a la identidad 

cultural local es más importante y por ello también se sustenta en la tradición.  

Debido a ello, el lugar que ocuparían en nuestro cuadro será un punto cercano a 

la esquina inferior izquierda. 
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Además de organizar y clasificar a los souvenir en base a criterios inherentes a 

ellos como objetos, podemos señalar otro criterio y que tiene que ver con el contexto en 

el cual se ofrecen los souvenir y establecer otras tipologías. Los souvenir de equipos de 

futbol que mencionábamos antes, se pueden entender como una tipología especial de 

souvenir dado que responden a un contexto particular, puesto que además de vincularse 

con la ciudad se vincula con una institución. Así mismo pasa con los souvenirs que se 

ofrecen en las tiendas de los museos o edificios monumentales abiertos al turismo, los 

cuales ciertamente ocupan por si mismos un lugar dentro de los elementos culturales 

patrimoniales que identifican a una ciudad, pero que a su vez albergan una “identidad” 

institucional propia y poseen elementos con los cuales construir objetos que comuniquen 

esa identidad y la conmemoren. Así entonces tenemos otro tipo de objeto de recuerdo: el 

souvenir de museo. 

Estos souvenir son por lo general objetos de mayor calidad, tanto en los materiales 

como en el diseño. De ello podemos interpretar que estos objetos deben ser coherentes 

con el contexto del museo que está considerado como elemento de la alta cultura y por lo 

tanto los objetos de recuerdo de un museo manifiestan una estructura de significado que 

remite a un consumo de elite. Así mismo los diseños de estos objetos también demostrarán 

una mayor coherencia con la “identidad” de la institución, puesto que cuentan con un 

repertorio visual y objetual vasto dentro de sus propios muros y que forman parte de una 

experiencia cultural. Además, teniendo en cuenta que en cierto sentido se puede entender 

que todo museo es una colección de souvenir como señala Fernando Estévez (2008, p. 

36) “…el museo es inimaginable sin su tienda –de souvenirs-. Más aún, el museo es una 

tienda de souvenirs que tiene expuestos también los originales”.  

Como podemos ver, es difícil lograr generar una clasificación de los objetos de 

recuerdo sobre la base de su pertinencia con la identidad cultural, debido a que dicho 

concepto es, en el contexto actual, complejo debido a la multiplicidad de capas de 

significación que influyen en los procesos de producción cultural. La posmodernidad, los 

medios de comunicación y la globalización tienden a homogenizar las formas de vida de 

la sociedad, difuminando los contornos de las identidades locales cuyo único mecanismo 

que permite su notoriedad, y supervivencia, es la mediatización de aquellos elementos 

culturales cristalizados en símbolos representativos. En palabras de Getino (2002, pp. 66-

67): 
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“Al pasar a segundo plano- o diretamente a desaparecer- las texturas y 

los claroscuros que forman parte de la identidad de los pueblos y de los 

individuos, se jerarquiza en la oferta y la demanda la imagen de los 

arquetipos. La estandarización de lo simbólico se antepone así a la 

comprensión y reconocimiento de lo diverso, que es la base de toda 

cultura y toda comunicación democrática”. 

 

 

Conclusión  

Debido a la compleja trama en la que se ha convertido la cultura en la modernidad 

y en la posmodernidad, y entendiendo la identidad desde una perspectiva estructuralista, 

establecer una clasificación de los souvenirs en relación a la forma en que articulan los 

significados de la identidad cultural resulta complejo, puesto que no podemos delimitar y 

acotar el concepto de identidad a una definición única entendiendo que ésta es 

contingente, procesual, y que en el contexto de la modernidad tardía, o posmodernidad, 

la identidad es multidimensional y en la que interfieren una serie de fatores. Es por ello 

que hemos propuesto en estas páginas, más que una clasificación que resultaría un 

ejercicio poco operativo y reduccionista, una organización surgida del análisis 

estructuralista de los significados del objeto sobre la base de binomios de categorías 

definidas sobre la acepción de cultura en términos históricos (Tradición/Modernidad) y 

territoriales (local/global) analizado algunos ejemplos en los que hemos podido revelar la 

ambigüedad de estos objetos de diseño, lo que es coherente con un estado de la cultura 

fragmentado y complejo. 
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FLORA EM "SÃO MARCOS" DE GUIMARÃES ROSA 

Flora in “São Marcos” of Guimarães Rosa   

 

FRANÇA, Flávio92, & SOUZA, Antônio Gabriel Evangelista de93 

 

Resumo 

Guimarães Rosa foi um dos principais escritores brasileiros do século XX. Apesar de ser considerado 

um escritor regionalista, ele expressa conflitos e questionamentos de ordem universal. No conto "São 

Marcos" um descrente em feitiçarias acaba por ficar cego pelas mandingas de João Mangalô. O artigo 

aqui proposto pretende um estudo das espécies vegetais citadas, tentando dessa forma contribuir para 

a compreensão do universo da literatura produzida por João Guimarães Rosa. Os nomes comuns foram 

identificados com base em dicionários e literatura especializada. O sistema de classificação adotado é 

o APGIII. Foram registradas 102 citações de plantas, correspondendo a 79 nomes comuns diferentes, 

sendo que 38 desses foram identificados ao nível de espécie. A proporção de espécies nativas (92%) 

é maior que a de espécies exóticas à flora brasileira. A família com maior número de citações 

identificadas ao nível de espécie foi Fabaceae, com 13 espécies (c. 16% ), seguido da família Poaceae 

com seis espécies (c. 8% das citações). O gênero botânico com maior número de espécie foi Erythrina 

(Fabaceae), com quatro espécies (c. 5% ). A espécie mais citada no conto foi o Bambu (Bambusa sp.). 

O conto "São Marcos" revela um grande conhecimento de Guimarães Rosa sobre a composição 

florística dos sertões. Ele contempla a flora atribuindo características humanas às espécies, dando à 

narrativa um elevado nível poético, sem, contudo, ser inverosímil. Ao se utilizar principalmente de 

espécie nativas Guimarães Rosa é coerente com o discurso nacionalista defendido pelos adeptos do 

modernismo. 

Abstract 

Guimarães Rosa was one of the main Brazilian writers of the twentieth century. Despite being 

considered a regionalist writer, he expresses an universal order of questions and conflicts. In the short 

story "São Marco" a disbeliever in witchcraft ends up blinded by João Mangalô incantations. The 

article proposed here wants a study of the plant species mentioned, trying in this way contribute to the 

understanding of the universe of literature produced by João Guimarães Rosa. The common names 

were identified based on dictionaries and specialist literature. The adopted classification system is 

APGIII. 102 plants citations were recorded, corresponding to 79 different common names, and 38 of 

these were identified to species level. The proportion of native species (92%) is higher than that of 

exotic species to the flora. The family with the highest number of citations identified to species level 

was Fabaceae with 13 species (c. 16%), followed by Poaceae family with six species (c. 8% of 

citations). The botanical genus with the highest number of species was Erythrina (Fabaceae), with 

four species (c. 5%). The most cited species in the story was the Bamboo (Bambusa sp.). The short 

story "São. Marco" reveals a great knowledge of Guimarães Rosa on the floristic composition of the 

Brazilian hinterland. It includes the flora attributing human characteristics to the species, giving the 

narrative a high poetic level without being implausible. By using mainly native Guimarães Rosa 

species is consistent with the nationalist discourse advocated by supporters of Brazilian modernism. 
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INTRODUÇÃO 

 Guimarães Rosa foi um dos principais escritores brasileiros do século XX. Sua 

reduzida obra, um romance e livros de contos, tem sido considerada uma das mais 

originais já escritas na língua portuguesa. Por este motivo, a obra rosiana é alvo de muitos 

estudos críticos desde a publicação de seu primeiro livro: Sagarana (CASACIO, 2010). 

 Apesar de ser considerado um escritor regionalista, o regionalismo de Guimarães 

Rosa expressa conflitos e questionamentos de ordem universal. O rico conteúdo 

regionalista que o leitor encontra na obra do desse autor, não impede esse mesmo leitor 

que atingir insights valiosos de ordem psicológica e filosófica ao se debater com os 

transes das personagens rosianas: 

O leitor vindo de fora, por mais integrado, não pode estar 

suficientemente familiarizado com o rico cabedal 

linguístico e etnográfico do país para analisar o aspeto 

regionalista dessa obra, deve aproximar-se dela de um 

outro lado para penetrar-lhe a importância literária (Rónai, 

2001. p. 16).  

 

 Nesta primeira coletânea de contos está "São Marcos", uma história em que um 

descrente em feitiçarias, João/José, acaba por ficar cego pelas mandingas de João 

Mangalô. A cegueira temporária acontece no meio de um passeio que João/José fazia na 

mata, passeio este dedicado apenas à contemplação da natureza. Ao descobrir-se cego, o 

protagonista se vale da poderosa oração de São Marcos e acaba conseguindo chegar à 

casa de João Mangalô, que lhe devolve a visão diante da violência perpetrada por sua 

vítima. Ao fim, extasiado com sua visão recobrada, o protagonista retorna à sua 

contemplação das cores e da vida da natureza (Rosa, 2001). 

 O artigo aqui proposto pretende um estudo da visão que o autor faz da natureza, 

particularmente das espécies vegetais citadas no referido conto, tentando dessa forma 

contribuir para a compreensão do universo da literatura produzida por João Guimarães 

Rosa. 

 

MÉTODO  

 As plantas citadas no conto "São Marcos" de Guimarães Rosa (Rosa, 2001), foram 

anotadas e registradas em planilha eletrônica.  

 Os nomes comuns foram identificados com base no dicionário Aulete (2016), 

Wikipédia (2016) e outras referências como Durigan et al. (2004). 

 O sistema de classificação adotado é o APG conforme Stevens (2001) 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

 No conto "São Marcos", foram registradas 102 citações de plantas. Destas, tirando 

as repetições, foi possível separar 79 nomes comuns de plantas, sendo que 38 desses 

foram identificados ao nível de espécie (Tabela 1).  

 Ao contrário do que se observa na maioria dos autores a proporção de espécies 

nativas (92%) é muito maior que a de espécies exóticas à flora brasileira. Apenas para 

comparar, em toda obra poética de Gustavo Teixeira, autor contemporâneo a Guimarães 

Rosa, foi registrada uma proporção de apenas 12% de nativas (França, 2014). 

 A família Botânica com maior número de citações identificadas ao nível de 

espécie foi Fabaceae, com 13 espécies (c. 16% do total de nomes), seguido da família 

Poaceae com seis espécies (c. 8% das citações). O gênero botânico com maior número de 

espécie foi Erythrina (Fabaceae), com quatro espécies (c. 5% do total de nomes).  

 A espécie mais citada no conto foi o Bambu (Bambusa sp.), cujos grossos colmos 

são utilizados para escrever poesias ou recados. O protagonista, pessoa culta e estrangeira 

na comunidade, experimenta interagir com o poeta desconhecido que escreve nos colmos, 

porém sua resposta erudita (uma lista de governantes antigos da suméria) é rejeitada 

grosseiramente pelo poeta: "Língua de turco rabatacho dos infernos" (Rosa, 2001, p. 275). 

Também aparece como marco miliário (quando o protagonista está cego, ele tenta 

identificar os sons provenientes do Bambual para se localizar). Provavelmente Trata-se 

da espécie Bambusa vulgaris, amplamente cultivada no Brasil, mas que cresce de forma 

subespontânea em várias regiões. Esta espécie apresenta colmos amarelos, às vezes com 

listras verdes, correspondendo à descrição do autor: “(...) grandes colmos jaldes, 

envernizados (...)” (Rosa, 2001, p. 273). 

 Outra planta muito citada foi o Buriti (Mauritia vinifera) espécie típica das 

veredas do sertão, principalmente associado ao bioma Cerrado, aparece para o autor como 

famílias passeando no campo: “Buritis-velhuscos, de palmas contorcionadas, buritis-

senhoras, e, tocando ventarolas, buritis-meninos” (Rosa, 2001, p. 278). 

 O conto é dividido em duas fases. Na primeira o protagonista tem a sua visão 

funcional e contempla a natureza, descrevendo-a de forma poética e emotiva. Na segunda 

fase o protagonista é acometido de uma cegueira repentina e a natureza passa a ser 

utilizada para guiá-lo na escuridão. Na fase da visão funcional c. 75% das citações de 

plantas são feitas, enquanto que na fase a cegueira c. 23% das mesmas.  
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 Aroeira, Bambu, Capim, Imbaúba e Suinã são as plantas citadas tanto na fase da 

visão funcional, como na fase da cegueira. Nos ramos da aroeira o protagonista contempla 

o namoro dos pássaros, mas no momento em que está desesperado cego no mato a aroeira, 

com seu odor de manga, é identificada, ajudando na sua orientação. O bambu é o veículo 

para o protagonista conversar com o poeta misterioso, mas na fase da cegueira, ele usa os 

sons provenientes do bambual para se localizar. O capim na fase visual é um tapete verde 

a sua frente, na fase cega faz parte da oração de santa Luzia. As imbaúbas são jovens 

"depuradas e esguias" vítimas do cipó braçadeira, na cegueira ele imagina os pica-paus 

nelas. A suinã é um marco miliário no caminho do contemplativo protagonista, mas na 

cegueira é seu refúgio. Desta forma, as imagens utilizadas na descrição da natureza da 

fase visual, são reaproveitadas na fase da cegueira para que o leitor acompanhe o 

protagonista na sua desesperada tentativa de sair da mata.  

 A contemplação que o protagonista da história faz da natureza, leva o leitor a um 

passeio pela vegetação nativa entorno da localidade de Calango Frito (nome fictício). A 

descrição que o autor faz da vegetação frequentemente chega a uma precisão 

impressionante, como a do Epidendro: 

, nas ramas, rindo, cheirosos epidendros, com longos 

labelos marchetados de cores, com pétalas desconformes, 

franzidas, todas inimigas, encrespadas, torturadas, que 

lembram bichos do mar, róseo-maculados, e roxos, e 

ambarinos - ou máscaras careteantes, esticando línguas de 

ametistas (Rosa, 2001, p. 277). 

 Às vezes a precisão não é detalhista, fazendo com que o leitor procure um 

conhecimento externo ao texto para conceber a imagem sugerida. Isso ocorre nesta 

passagem: "E o mulungu rei derribava flores suas na relva como se atiram fichas ao feltro 

numa mesa de jogo" (Rosa, 2001, p. 283). O mulungu, uma espécie de Erythrina 

(Fabaceae), apresenta grandes flores vermelho-alanjadas, quando em plena floração, a 

árvore apresenta poucas folhas e as flores caem em torno da árvore dando a essa imagem 

de fichas na mesa do jogo. Apenas a partir do conhecimento não só da cor, mas do formato 

dessas flores o leitor consegue aproximar-se a visão que o autor quis dar a cena 

contemplativa. 

 Chama a atenção o uso que o autor faz da personificação, associando trejeitos 

comportamentos humanos às espécies vegetais 
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Os termos usados como "jovens", "femininas", "cipó-

braçadeira" (...) são todos do campo humano, mas são 

disseminados no texto referindo-se à vegetação, de modo 

a sugerir-nos que se trata de uma floresta fantástica 

(Roncari, 2004, p.132). 

 

 Contudo, esta floresta não é fantástica no sentido de ser povoada por entidades 

imaginárias. A maioria das plantas citadas são espécies reconhecíveis. O fantástico esta 

na comunhão do homem com a natureza, nesta comunhão o homem entende a linguagem 

da natureza e passa a dialogar com ela.  

 Esta comunhão íntima chega às vezes próxima ao erotismo. Pois a natureza está 

ali para pecar, um pecado livre das culpas cristãs:  

Tudo aqui manda pecar e peca: desde a cigana-do-

mato e a mucuna, cipós libidinosos, (...) e a erótica 

catuaba, cujas folhas, por mais amarrotadas que 

sejam, sempre voltam, bruscas, a se retesar (rosa, 

2001, pp. 279-280). 

 Tanto cigana-do-mato (Fridericia speciosa- Bignoniaceae), como mucuna 

(Mucuna sp.- Fabaceae) apresentam flores associáveis à vulva, particularmente Mucuna, 

com sua corola papilionada, morfologia essa muito associada ao órgão sexual feminino. 

A catuaba (Anemopaegma sp.) é muito utilizada como estimulante sexual masculino, 

mesma utilização tem a citada Mucuna. Guimarães Rosa se utiliza da organografia e do 

conhecimento medicinal tradicional para erotizar a natureza. 

 A escrita poética de Guimarães Rosa não se restringe apenas a personificação das 

plantas, ele também usa recursos como a aliteração para dar à leitura o ritmo da 

caminhada do protagonista, como em "(...) taboqueiras, tabuas, taquaris, taquaras, 

taquariúbas, taquaratingas e taquaraçus" (Rosa, 2001, p. 278). Nesta frase, quase um 

verso, o leitor consegue visualizar a profusão de herbáceas num lugar pantanoso. As 

taquaras, que são nomes atribuídos a diversas espécies de gramíneas, pertencentes a 

diversos gêneros diferentes entre si, são apresentadas em toda sua diversidade 

morfológica e de cores; apenas a tabua (Thypha dominguensis- Thyphaceae) e taquari 

(Mabea angustifolia-Euphorbiaceae) destoam dessa sequência de gramíneas. 
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Tabela 1. Lista de espécies vegetais citadas no conto "São Marcos" de Guimarães Rosa. NC: 

número de citações, Orig.: Origem (Nativa/Exótica) 

Nome Citado NC Orig. Família Espécie 

Bambu 9 exótica Poaceae Indeterminada 

Buriti 4 Nativa Araliaceae Mauritia vinifera 

Imbaúba 3 Nativa Urticaceae Indeterminada 

Suinã 3 Nativa Fabaceae Erythrina corallodendron 

Aroeira 2 Nativa Anacardiaceae Schinus terebintifolius 

Gravatá 2 Nativa Bromeliaceae Indeterminada 

Angelim 2 Nativa Fabaceae Indeterminada 

Cangalheiro 2 Nativa Cunoniaceae Belangera tomentosa 

Musgo 2 Nativa indeterminada Indeterminada 

Colher de Vaqueiro 2 Nativa Vochysiaceae Salvertia convallareodora 

Cambará 2 Nativa Verbenaceae Lantana camara 

Capim 2 Nativa Poaceae Indeterminada 

Fumo 1 Nativa Solanaceae Nicotiana tabacum 

Arnica 1 Nativa Asteraceae Lychnophora ericoides 

Coco 1 exótica Areacaceae Cocos nucifera 

Cambuí 1 Nativa Myrtaceae Myrcia multiflora 

Camboatã 1 Nativa Sapindaceae Cupania vernalis 

Campânulas 1 Nativa Convolvulaceae Indeterminada 

Feijoeiro 1 exótica Fabaceae Phaseolus vulgaris 

Laranja-da-China 1 exótica Rutaceae Citrus aurantium 

Timbó 1 Nativa Sapindaceae Paullinia 
 

Erva-Cidreira 1 Nativa Verbenaceae Lippia Alba 

Mata-pasto 1 Nativa Fabaceae Indeterminada 

Maria-Preta 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Assa-Peixe 1 Nativa Asteraceae Indeterminada 

Unha-de-Boi 1 Nativa Fabaceae Indeterminada 

Joá-Bravo 1 Nativa Solanaceae Solanum viarum 

Sumauveira 1 Nativa Fabaceae Eritrina crista-gali 

Marmelinho 1 Nativa Heliotropiaceae Tournefortia paniculata 

Canela 1 Nativa Lauraceae Indeterminada 
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Nome Citado NC Orig. Família Espécie 

Jacarandá 1 Nativa Bignoniaceae Indeterminada 

Jequitibá-Rosa 1 Nativa Lecythidaceae Cariniana legalis 

Barriguda 1 Nativa Malvaceae Indeterminada 

Mamica-de-porca 1 Nativa Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 

Sangue-de-Andrade 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Deixa-Falar 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Jacaré 1 Nativa Fabaceae Indeterminada 

Epidendro 1 Nativa Orchidaceae Indeterminada 

Cipó-Braçadeira 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Taboqueira 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Tabua 1 Nativa Typhaceae Thypha dominguensis 

Taquari 1 Nativa Euphorbiaceae Mabea angustifolia 

Taquara 1 Nativa Poaceae Indeterminada 

Taquariúba 1 Nativa Poaceae Arundo donax 

Taquaratinga 1 Nativa Poaceae Indeterminada 

Taquaraçu 1 Nativa Poaceae Indeterminada 

Guaxima 1 Nativa Malvaceae Urena lobata 

Cajazeira 1 Nativa Anacardiaceae Spondias mombin 

Avenca 1 Nativa Pteridaceae Indeterminada 

Avenca-dourada 1 Nativa Polypodiaceae Polypodium aureum 

Avencão-peludo 1 Nativa Aspleniaceae Asplenium petrarchae 

Samambaia 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Jequitibá-Vermelho 1 Nativa Lecythidaceae Cariniana rubra 

Cigana-do-mato 1 Nativa Bignoniaceae Fridericia speciosa 

Mucuna 1 Nativa Fabaceae Indeterminada 

Catuaba 1 Nativa Bignoniaceae Indeterminada 

Cipó-quebrador 1 Nativa Dilleniaceae Indeterminada 

Imbé-de-folha-rota 1 Nativa Araceae Indeterminada 

Eritrina 1 Nativa Fabaceae Indeterminada 

Árvore Anônima 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Corticeira 1 Nativa Fabaceae Erythrina crista-gali 
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Nome Citado NC Orig. Família Espécie 

Tarumã 1 Nativa Lamiaceae Indeterminada 

Mulungu 1 Nativa Fabaceae Erytrina falcata 

Palmeira-leque 1 exótica Areacaceae Licuala grandis 

Pau-bate-caixa 1 Nativa Rubiaceae Palicourea rigida 

Cipó-vem-cá 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

tripa-de-porco 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Pau-morcego 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Angico 1 Nativa Fabaceae Piptadenia paniculata 

Tamboril 1 Nativa Fabaceae Enterolobium contortisiliquum 

Cipó espinhento 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Cipó cortina 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Cipó cobra 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Cipó chicote 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

cipó braços humanos 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Cipó serpentina 1 Nativa indeterminada Indeterminada 

Pau d'alho 1 Nativa Phytolaccaceae Seguieria langsdorfii 

Manga 1 exótica Anacardiaceae Mangifera indica 

Samambaiuçu 1 Nativa Cyatheaceae Dickisonia sellowiana 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O conto “São Marcos” revela um grande conhecimento de Guimarães Rosa sobre 

a biodiversidade, particularmente sobre a composição florística dos sertões mineiros. Ele 

contempla a flora atribuindo características humanas às espécies, dando à narrativa a um 

elevado nível poético, sem, contudo, ser inverosímil. 

 O escritor usa os elementos da flora nativa brasileira, recorrendo raríssimas vezes 

à flora exótica ao país. Isso é algo incomum entre os escritores brasileiros, onde impera o 

uso da flora exótica revelando displicência à flora nacional, apesar do discurso 

nacionalista defendido a partir dos modernistas. Ao voltar-se para a flora nacional para 

construir sua prosa, Guimarães Rosa mostra-se coerente com o esforço de voltar-se para 

coisas efetivamente brasileiras ao construir uma literatura. 
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ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: NOTAS DE CULTURA PORTUGUESA
94

 

Between the Sacred and the Profane: Notes on Portuguese Culture 

 

 

MOREIRA, Fernando Alberto Torres95, & RIBEIRO, Orquídea Maria Moreira96  

 

Resumo 

A cultura portuguesa, entre outros aspetos, é fortemente marcada pelo período da expansão 

marítima e pela construção do império colonial, toda uma época em que a simbiose profano-

religiosa se manifesta em todo o seu esplendor civilizacional bem patente no património material 

e imaterial de influência lusa espalhado pelo mundo. Fruto de uma estratégia que encontra as 

primeiras decisões estruturantes no início do século XIV com D. Dinis, o sucesso imperial 

português foi vítima da sua própria grandeza e dessa relação umbilical entre a Igreja e o poder 

político cujos pecados seriam fatais e facilitariam um rápido declínio já no século XVI, cujas 

causas e consequências foram apontadas por vozes contemporâneas. As marcas culturais 

portuguesas sobreviveram ao império e encontram a sua melhor expressão no Brasil, exemplo 

máximo de uma expressão cultural construída de sagrado e de profano. 

 

Abstract 

Portuguese culture, among many aspects, is strongly marked by the period of maritime expansion 

and by the construction of the colonial empire, a time during which the profane-religious 

symbiosis manifests itself in all its civilizational splendor, visible in the material and immaterial 

heritage of Portuguese influence spread all over the world. As a result of a strategy that identifies 

the first structural decisions in the early fourteenth century with King D. Dinis, Portuguese 

imperial success fell victim to its own greatness and to the umbilical relationship between the 

Church and the political power, whose sins would be fatal and would facilitate a rapid decline 

dating back to the sixteenth century, whose causes and consequences were pointed out by 

contemporary voices. The Portuguese cultural features survived the empire and find their best 

expression in Brazil, an example of a cultural expression built of the sacred and the profane. 

 

Palavras-chave: Cultura portuguesa; sagrado; profano; império 

Keywords: Portuguese culture, sacred, profane, empire. 
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Antes que os portugueses chegassem ao Brasil foi necessária toda uma estratégia 

com cerca de 200 anos, iniciada por um príncipe do saber (D. Dinis), continuada por um 

visionário dos futuros trusts (D. Fernando) e soberbamente posta em marcha por uma 

família especial (Ínclita Geração), coordenada por um paradoxal Henrique Navegador e 

definitivamente executada por um Príncipe Perfeito (D. João II) ou “El Hombre” 

conforme o nomeava Isabel, a Católica que, ao que consta, afirmava gostar de ter tido um 

filho homem “como ele he”. 

No ano de 1249, o desenho geográfico de Portugal continental estava 

estabelecido, por obra e graça dos cinco primeiros reis e conclusão eficiente do rei 

bolonhês D. Afonso III, que, além do mais, determinou igualmente uma organização 

administrativa que consagrava, em definitivo, a existência do estado/nação. Verdade 

também é que, em tempos de conquista, o país ficava geobloqueado, sem qualquer 

possibilidade de crescimento: uma fronteira terrestre onde pontificava Castela, um espaço 

marítimo mediterrânico dominado por venezianos, genoveses, catalo-maiorquinos e 

muçulmanos; e o Atlântico, que era ainda uma outra história. 

Apesar de tudo, e contra todas as possibilidades e probabilidades, a fase de 

“ofensiva estratégica” (Rodrigues & Devezas, 2007, p. 65) estava no seu início. Surge em 

cena aquele que Fernando Pessoa definiu como o “plantador de naus a haver”, D. Dinis, 

o rei poeta e lavrador que, ainda segundo o mesmo poeta de Mensagem, ouvia o rumor 

dos seus versos sussurrando nas águas do mar... (Pessoa, s. d., p. 3). D. Dinis revela-se 

um estratega notável a vários títulos e a sua ação será prenunciadora de um futuro que 

poucos adivinhariam possível. Em 1288/90 cria os Estudos Gerais/Universidade, 

antecipando a importância da ciência para o sucesso da Expansão futura; em 1306 funda 

uma feitoria em Bruges; contrata, em 1317, o almirante genovês Manuel Pessanha mais 

um bom séquito de oficiais de nacionalidades várias, para reestruturarem as forças navais 

portuguesas; pelo caminho teve engenho e arte para nacionalizar os bens dos Templários 

perseguidos e dizimados por toda a Europa após decisão papal, instigada por Filipe, o 

Belo, rei de França, em 1307, numa sexta-feira 13, fundando a Ordem de Cristo que 

ficaria sob a alçada da Coroa, como uma espécie de apoio fiduciário; o estímulo ao plantio 

de pinhal foi também obra de D. Dinis. As bases estavam lançadas; o seu filho e futuro 

D. Afonso IV possibilitará o início das expedições às ilhas Canárias e o seu bisneto D. 

Fernando, embora apelidado de fraco por causa dos seus amores, seria decisivo na 

construção do edifício glorioso das Descobertas, porque criou a Companhia das Naus 
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colocando as navegações sob a alçada real e publicou leis fomentando a construção naval 

e a fixação das gentes nas terras abandonadas (lei das Sesmarias) ao mesmo tempo que 

estimulou o surgimento de uma bolsa de seguros marítimos. O resultado foi uma armada 

poderosa usada para bloquear Sevilha em 1372 numa demonstração de força evidente. 

Nascia, de forma irreversível, Portugal como potência marítima que a dinastia de Avis 

haveria de transformar num desígnio estratégico cujo rumo conheceu, no dizer de 

Rodrigues e Devezas (2007, p. 66) “(...) um modo evolutivo, com ziguezagues, ‘desvios’, 

e ‘pausas’”. Por ação direta dos infantes D. Henrique e D. Pedro, com o apoio do pai D. 

João e do irmão D. Duarte, Portugal desenvolveria uma estratégia de conquista visando o 

mundo islâmico, ao mesmo tempo que se procurava concretizar objetivos políticos bem 

precisos; havia, nisto tudo, a intenção de uma cruzada contra o mouro infiel, secular 

adversário visto ainda como uma ameaça para a sobrevivência do reino, uma espécie de 

guerra santa ou, como escreveu Jean Flori (2013, p. 16) a propósito das primeiras 

cruzadas, uma “guerra santa” justificada pelo “uso meritório e sacralizado das armas”, 

razão que a Igreja usava para justificar a violência para com o denominado ‘infiel’, que 

estava no norte de África e controlava o comércio das especiarias vindas da Índia, - um 

intuito comercial – domínio do comércio do ouro, cereais e, depois, das especiarias - e, 

obviamente, afirmar junto do papado e do mundo ocidental a legalidade e legitimidade 

do poder real em Portugal e sua autonomia/supremacia face a Castela, na sequência da 

crise dinástica de 1383-85. 

A ideia de chegar à fonte das especiarias não passava pelo Mediterrâneo, onde 

pontificavam, entre todos, os venezianos, mas antes seguir pelo Atlântico, encontrar pela 

costa africana o chamado Nilo Ocidental e, por aí, caminhar até esse mítico império 

cristão chefiado pelo Prestes João lá bem na zona oriental de África. 

Como se disse, não foi um percurso linear, podendo mesmo falar-se num período 

que vai até 1479/80 e num outro após essa data; até 1480, as operações atlânticas eram de 

proximidade e competiam com as incursões cruzadísticas em terras norte-africanas onde, 

segundo opiniões concordantes de vários historiadores, se ocupava uma nobreza ociosa 

órfã das guerras com Castela que assim podia dar largas à matriz guerreira do seu modo 

de ser, o que foi, inicialmente, uma estratégia de D. João I e, depois, uma obsessão sempre 

presente na vida do infante dito navegador que o seu sobrinho D. Afonso V viria a 

concretizar em maior plenitude; este período marcou uma expansão algo intermitente a 

que se chamou de “dente de serra”, de avanços e recuos. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Interdisciplinares   

 

 264 

Tudo começara em 1415 com a conquista de Ceuta, considerada um momento 

marcante na história naval mundial, um verdadeiro tiro de partida para o que haveria de 

ser a afirmação definitiva da nova potência marítima então em fase ainda emergente que, 

afinal, se viria a revelar um fiasco – as rotas de ouro e comércio de cereais foram 

rapidamente desviadas para outra cidade – como bem o definiu o esclarecido e avisado 

D. Pedro, infante das Sete Partidas, ao classificar Ceuta como grande sumidouro de gente 

e de dinheiro pouco tempo depois da sua conquista 

Quando D. Henrique morreu, em 1460, já os portugueses tinham uma feitoria 

em Arguim, onde controlavam o fluxo do ouro, encontrado os arquipélagos da Madeira e 

Açores, que D. Henrique povoou e mandou agricultar, e algumas das ilhas de Cabo Verde, 

todos os arquipélagos servindo de plataformas estratégicas. Hoje, este infante já não é 

aquela figura romântica e mítica que Gomes Eanes de Zurara pintou, tal como Camões e 

o regime de Salazar; contudo, apesar das suas indecisões, do seu espírito guerreiro bem 

ao modo medieval, dos jogos palacianos em que entrou e da cupidez demonstrada pelos 

lucros da exploração africana (convém aqui lembrar que a comercialização de escravos 

negros africanos, iniciada oficialmente em 1442, era monopólio exclusivo deste infante), 

é incontornável a sua importância na gesta portuguesa – a mobilização de talentos 

científicos europeus e a cobertura política junto do papa (a bula Romanus Pontifex emitida 

pelo papa Nicolau V em 1455 e depois confirmada, nos seus termos, pelos sucessores 

Calisto III (bula Inter caetera, 1456) e Sisto IV (bula Aeterni regis, 1481) proibia as outras 

nações de interferir no monopólio das descobertas) são aspetos que, só por si, justificam 

isso97. 

Seria D. João II (1481-95) a dar o impulso decisivo na caminhada em busca das 

especiarias, após o hiato ocorrido com o desaparecimento do infante D. Henrique e o 

desinteresse de seu pai, D. Afonso V, mais ocupado com as campanhas de África e com 

a disputa de outros tronos. Ainda “regente”, D. João assegurava já, desde 1474, a gestão 

das descobertas; negociou com Isabel de Castela o Tratado das Alcáçovas (1479) em que 

os dois países faziam a primeira divisão do mundo entre si por uma linha horizontalmente 

fixada a sul do cabo Bojador e das Canárias, a partir da qual se definia, para sul, a zona 

de expansão exclusiva portuguesa. Resultou daqui uma carta régia de abril de 1480 em 

que o ainda príncipe D. João estabeleceu unilateralmente um novo regime marítimo – o 

 
97 O historiador norte-americano Charles Boxer (1969) definiria na perfeição a importância desta bula papal 

ao considera-la como a ‘carta régia do imperialismo português’. 
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Mare Clausum – bem a seu jeito, que explicitamente determinava o afundamento de 

qualquer navio e tripulação que fosse apanhado nesse mar sob controlo português. 

D. João fixou a estratégia a seguir para atingir os objetivos propostos: 

- Viagens de reconhecimento; 

- Criação da Junta de Matemáticos ou dos Cosmógrafos; 

- Criação de uma rede de espiões nas cortes da Europa e Mediterrâneo; 

- Instalação de um órgão de contrainformação: lei do sigilo e informação controlada, 

por vezes com erros intencionais para despistar eventuais concorrentes98. 

Com esta estratégia depressa se passou o Cabo das Tormentas, logo apelidado 

da Boa Esperança, e se chegou ao Índico; é neste âmbito e face aos conhecimentos e 

informações havidas que se deve enquadrar a recusa do Príncipe Perfeito em apoiar o 

projeto de Colombo (se é que ele não era um espião ao seu serviço) pois desde que 

Bartolomeu Dias chegou ao Índico já se sabia qual a rota final a seguir para a Índia, mais 

a mais com as informações que Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva, enviados pelo rei à 

Índia por terra a fim de recolherem informações in loco, fizeram chegar a Portugal. Era o 

tempo em que em Portugal tudo se planificava ao pormenor!99  

Pelo Tratado de Alcáçovas as Antilhas seriam zona portuguesa, mas os reis 

católicos levaram o papa espanhol Alexandre VI (Rodrigo Bórgia) a emitir bulas 

favoráveis às suas pretensões sendo que, numa delas, a divisão era feita já não 

horizontalmente, mas verticalmente por uma linha traçada 100 léguas a oeste dos Açores 

ou Cabo Verde. A capacidade negocial de D. João II e dos seus peritos viria a conseguir 

em Tordesilhas (1494) uma divisão mais favorável, tendo a linha sido desviada para 370 

léguas a oeste de Cabo Verde; foi o primeiro Tratado em que os políticos estiveram 

assessorados por técnicos especialistas e foi também uma partilha do mundo; outra nota 

importante para o resultado de Tordesilhas: “O ganho de 270 léguas serviria para deixar 

no hemisfério de influência portuguesa uma massa de terra firme que já era conhecida, e 

que seria batizada de Terra de Vera Cruz, e mais tarde de Brasil, aquando do seu “ 

 
98 Este e outros aspetos correlatos estão amplamente desenvolvidos por Luís Adão da Fonseca na sua 

biografia de D. João II (2011). 
99 A propósito de Cristóvão Colombo e de toda a polémica que rodeia a sua figura, nomeadamente no que 

respeita a sua nacionalidade, há uma questão ainda não colocada e muito menos respondida, mas a merecer 

reflexão cuidada: como compreender, à luz dos códigos sociais da época, que um genovês de origem 

humilde tivesse casado com uma Perestrelo, uma fidalga portuguesa? Dito de outra forma, como era 

possível que alguém de baixa extração social e ainda por cima estrangeiro, tivesse casado com uma fidalga 

portuguesa?  
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‘achamento’ oficial, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, num ‘desvio’ de uma ida para a 

Índia” (Rodrigues & Devezas, 2007, p. 82). 

Foi a projeção global de Portugal e a coroa de glória de D. João II que só viveria 

um ano mais, uma morte que lhe terá sido apressada por um veneno lento (“peçonha”), 

mas eficaz, segundo registos cronísticos da época100. Portugal estava virado para o mundo 

desconhecido, a Espanha ainda se demorava estrategicamente no domínio do 

Mediterrâneo e do Magrebe, situação que só se alteraria a partir da segunda década do 

século XVI com o início do seu “Siglo de Oro”. 

Portugal tornara-se numa superpotência, na principal potência marítima do 

mundo; só para se ter uma ideia desta realidade, e na sequência da extraordinária criação 

do Império Português do Oriente nos primeiros vinte anos de Quinhentos, o número de 

embarcações na zona índica rondava as 705, na estimativa do holandês Angus Maddison 

(apud Rodrigues & Devezas 2007, p. 85), facto que garantia aos portugueses o domínio 

efetivo desse espaço. Portugal tinha o que as potências locais e regionais não dispunham, 

a saber, navios armados, uma força de guerra oceânica que contaria com cerca de 200 

navios só na zona índica que assegurava também o controlo dos circuitos de mercadorias 

(Rodrigues & Devezas 2007, p. 86). Por essa razão, D. Manuel, que tudo herdara de D. 

João II, era invejadamente alcunhado de ‘merceeiro’ nas cortes europeias. O rendimento 

de 2/3 que o rei obtinha para o seu erário vinha dessas mercancias e tal devia-se a uma 

estratégia brilhante: a) ocupação dos espaços estratégicos (construção de fortificações 

militares - os ‘ferrolhos que fechavam o mundo’) e controlo dos circuitos comerciais; b) 

aplicação da teoria do Mare Clausum no oceano Índico: os navios não portugueses tinham 

que ter licenças pagas, os ‘cartazes’; c) diplomacia q.b. associada ao exercício da força 

bruta; d) construção de novas cidades, exemplo do novo poder hegemónico (Goa). 

Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque seriam os executores exímios desta 

estratégia, se bem que em modos diferentes: o primeiro numa política de controlo 

marítimo, proteção das feitorias instaladas e exercício diplomático; o segundo numa 

perspetiva mais cruzadista; ou seja, um império mais marítimo (mais profano) e um 

império mais à antiga (mais sagrado), um dilema nunca resolvido. Muito do património 

 
100 Esse foi o registo de, entre outros, e com a certificação que a distância temporal lhes dava, Damião de 

Góis (que se viu forçado a alterar a sua versão inicial por pressão dos familiares de D. Manuel, 

nomeadamente do conde de Tentúgal) e do bispo D. Jerónimo Osório. Esta possiblidade é rejeitada 

liminarmente pelo historiador Luís Adão da Fonseca na sua biografia sobre o Príncipe Perfeito. 
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edificado então em sustento dessas estratégias, de caráter religioso ou profano, ainda hoje 

resiste. 

D. Manuel viveu no fausto da pimenta e da canela e esbanjou a seu bel prazer; 

usaria também a riqueza diplomaticamente, numa embaixada sumptuosa enviada em 

1514 ao papa Leão X: cavalos persas, feras domesticadas, naturais do Oriente ricamente 

vestidos, arcas cheias de riquezas várias e um elefante branco que faria furor no papado; 

mais tarde, em 1515, ofereceria um rinoceronte que o alemão Albrecht Durer 

imortalizaria em desenho e em escultura de madeira, animal que o papa nunca chegaria a 

ver pois o espécime morreria num naufrágio. Eram estratégias de marketing puras, mas 

também reveladoras e demonstrativas do poderio político português e do sucesso 

expansionista fosse pelo lado do sagrado, fosse pela via do profano. 

Duraria pouco, como se sabe, o esplendor de Portugal; o ouro da América 

espanhola faria deslocar as casas financeiras de Lisboa para Sevilha (os Welser, Fugger, 

Affaitadi) de modo que o sucessor de D. Manuel teve que se endividar, emitir “padrões 

de dívida” que alguns chamavam muito apropriadamente “papéis aflitos” (hoje dir-se-ia 

eufemisticamente ‘imparidades’, dívidas colocadas num qualquer ‘banco mau’) que só 

vieram agravar a situação e prenunciavam a bancarrota: o império do Oriente tinha custos 

que, juntamente com a herança do Norte de África, se tornaram insuportáveis. Como 

escreveram Rodrigues e Devezas (2007, p. 93) “a doença da ‘sobreextensão’ começava a 

provocar sérias dores. Manuel I vivera anestesiado na grandeza e no marketing, o filho 

teve de cair na realidade”.  

A ofensiva estratégica terminava e passava-se a uma situação defensiva 

generalizada: abandono das praças do Norte de África, fecho da feitoria de Antuérpia 

(1549), mudança da agulha imperial do Oriente para o Brasil, isto é, das especiarias 

passava-se para o açúcar e comércio de escravos; já em 1548, a capitania do Espírito 

Santo contribuía com o primeiro carregamento de açúcar para a metrópole; em 1549, 

Tomé de Sousa é governador-geral e instala um sistema de capitanias com capital em São 

Salvador. 

Nesta dinâmica de sagrado e profano, faça-se um parênteses e destaque-se o caso 

singular de Pêro Vaz de Caminha que, na sua carta ao rei D. Manuel expõe, numa 

demonstração de humanitarismo único e original, a dicotomia expansionista: a busca de 

ouro e prata (que aparentemente não havia no futuro Brasil) e a cristianização do inocente 

e adâmico ameríndio sugerida enfaticamente como a melhor obra que o Rei Venturoso 
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poderia aí fazer em nome de Deus; mas este paraíso antevisto por Caminha depressa foi 

ultrapassado pela guerra santa que os ministros da Igreja empreenderam, com o padre 

Manuel da Nóbrega à cabeça, uma inversão dramática de consequências culturais 

decisivas: de bons selvagens depressa os índios passaram a ‘bestas’, acusados de não 

conhecerem as letras F, L e R, isto é, não terem Fé, Lei e Rei (Real, 2011, p. 87). 

Em contraciclo, o império do Oriente sagrava-se culturalmente no momento em 

que começava a desmoronar-se (V. Décadas da Ásia de João de Barros onde pela primeira 

vez se fala de império)101, mas neste soçobrar ainda houve tempo para resolver a questão 

das Molucas (1529) que esteve na origem da viagem de Fernão de Magalhães ao serviço 

de Espanha, de se fazer os primeiros contactos com o Japão (1541) e apresentar a 

novidade da primeira arma de fogo aos nipónicos, criar o entreposto comercial de Macau 

(1557) e fundar a cidade de Nagasáqui em 1568; o ponto limite da estratégia de 

globalização portuguesa terminara com o estabelecimento do triângulo comercial Goa-

Macau-Nagasáqui onde, significativamente, pontificavam os jesuítas. A importância 

cultural desta sagração cultural pode avaliar-se bem pelas figuras inquestionáveis de 

grande prestígio no quadro da historiografia, da ciência, da literatura e da cultura mundial 

que o país gerou por estes tempos... e que se entende desnecessário aqui nomear! 

A que se deveu tal derrocada? Da corrupção, anarquia, violência saqueadora, 

cobiça desmedida à enormidade do império para tão pouca população de um pequeno país 

tudo serve como justificação. Miguel Real (2011) é mesmo taxativo quanto à causas da 

decadência - a) muito Estado (e nada protetor da população); b) Igreja gorda (com um 

excesso de religiosos que atingiriam, no século XVIII, o número de 200 000 de um total 

populacional de 3 milhões); pouco dinamismo social (motivado por um Estado e por uma 

Igreja que tudo controlavam) – e enumera os cinco pecados capitais que, em seu entender, 

estiveram na origem do pior que Portugal legou ao mundo em tempos da Expansão: 

1- Centralismo conservador que tudo fazia depender do Estado; 

2- Igreja ignorante e fanática, onde se confundia devoção com superstição (Inquisição 

e, afora, Fátima); 

3- Divórcio histórico entre as elites e a população em geral; 

4- Uma universidade única e mentalmente decapitada; 

 
101 João de Barros assume nas Décadas... uma atitude de glorificação eterna da história de Portugal, bem 

ao estilo de Tito Lívio. Aliás, Barros, ao contrário de outros, na defesa do império português no Oriente 

esquece os aspetos negativos da Expansão e apresenta uma visão patriota em defesa do sentimento nacional, 

glorificando a missão dos portugueses no mundo. Esta postura não andará longe de uma tentativa de 

resposta ao solicitado por Garcia de Resende no Prólogo do seu Cancioneiro Geral. 
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5- Um povo rude, ignorante e crédulo. 

 

Talvez a estes pecados capitais se devesse acrescentar as consequências da 

perseguição aos judeus e controle da educação pelos jesuítas... 

 Certo é que a consciência da decadência e os seus efeitos cedo foram expostos: 

o dramaturgo Gil Vicente, homem da corte de D. Manuel e de D. João III, espalhou na 

sua obra, particularmente no Auto da Índia, os efeitos sociais e políticos nefastos da 

Expansão; o poeta Sá de Miranda, sempre em defesa de uma postura austera e puritana 

anteriormente existente, fez outro tanto nos avisos que lançou em cartas a D. João III e 

ao fidalgo António Pereira, senhor de Basto (“Não me temo de Castela / Donde inda 

guerra não soa / Mas temo-me de Lisboa / Que ao cheiro desta canela / O reino nos 

despovoa” )102 (MIRANDA, 1969, p. 93); também Luís de Camões o fez, nos seus 

Lusíadas, pela voz do Velho do Restelo, definido como homem “(...) de aspeito 

venerando” e com um “saber só de experiências feito” (Camões, 1982, 186), figura à qual, 

portanto, todo o crédito era devido; o estado do império e da presença portuguesa no 

Oriente está, de igual modo, soberbamente retratado em Peregrinação de Fernão Mendes 

Pinto e tudo conclusivamente está contido numa obra de Diogo do Couto escrita por volta 

de 1588, O Soldado Prático, quando aí se afirma definitivamente: “Já na Índia não há 

cousa sã; está tudo podre e afistulado”. De um modo distinto, mas bem expressivo do 

estado decadente da nação, se apresenta Bernardim Ribeiro dividido, como afirma, “entre 

mim mesmo e mim”; a sua História de Menina e Moça, curiosa e significativamente 

impressa em Ferrara, Itália, por um judeu português, Samuel Usque, fugido à Inquisição, 

em 1554, irá consolidar narrativamente a saudade como sentimento nacional; Miguel Real 

vai mais longe na análise que faz desta novela sentimental quando sustenta que “(...) ela 

reflete a profunda divisão do Portugal consigo próprio desde o reinado de D. João III, 

expressão histórica da divisão ontológica de cada português consigo próprio”; e continua: 

“Menina Moça ou Saudades cristaliza o sentimento de divisão presente na mentalidade 

portuguesa desde a segunda metade do século XVI, tanto da lembrança ridente do passado 

quanto da saudade de um futuro sonhado como prolongamento auspicioso do passado” 

(Real, 2011, p. 98), isto é, Portugal vive, desde então, na angustia secular de “(...) nunca 

se acertar o passado vivido com o futuro desejado” (Real, 2011, p. 99). 

 
102 É também nessa carta que Sá de Miranda, na sua cruzada moralista, apresenta Viriato como modelo 

ancestral, heroico e referencial da moral da nação em oposição à sociedade dissoluta gerada pela pimenta, 

canela e pardaus, ou seja, pelo dinheiro fácil, pela corrupção. 
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Apresentam-se outras razões ainda: um capitalismo régio sufocante e 

centralizador, inexistência de uma classe média de empreendedores burgueses e, 

sobretudo, a intervenção da Inquisição por todo o império e dos jesuítas no Oriente e no 

Brasil que instalaram um proselitismo religioso fanático e uma Igreja mercantil de 

consequências devastadoras – destruição de templos, batismos forçados em massa, leis 

discriminatórias para não cristãos, etc. – uma vez mais o sagrado e o profano num conúbio 

sem fronteiras... Some-se a isto a fuga de “cérebros” à semelhança das casas financeiras 

para Espanha atrás referidas e o bouquet está completo. Lisboa deixara de ser a capital do 

mundo! 

O verso de Camões “Um rei fraco, faz fraca a forte gente” referente a D. 

Fernando, aplica-se com toda a propriedade a D. João III que, pelo seu fanatismo 

religioso, se colocou do lado adverso ao do espírito das Descobertas e acabou por passar 

a certidão de óbito à dinâmica empreendedora dos portugueses, com a instalação do Santo 

Ofício da Inquisição que se tornaria numa fábrica de cristãos-novos acusados de 

judaísmo; o seguidismo dos ditames do Concílio de Trento e o alinhamento pela via 

contrarreformista fizeram o resto. O declínio cruzadista de D. Sebastião, enterrado em 

1578 em Alcácer Quibir, foi, como alguém escreveu, um epifenómeno de quem estava 

do lado errado da Expansão. Mesmo assim, é injusto atirar para cima de D. Sebastião 

tanta culpa; a adesão total de D. João III a um dos lados da guerra ideológica que grassava 

na Europa (Reforma vs Contrarreforma) tornou aquele que era considerado um príncipe 

da Renascença e tolerante num fanático dominado pelos jesuítas e pelos defensores da 

Contrarreforma católica que perseguiu quem antes apoiara e como que fechou o país ao 

mundo. Prova disso foi o encarceramento dos bolseiros que ele próprio financiara e o 

consequente fracasso da reforma humanista da universidade de Coimbra. 

Talvez o dito de Agostinho da Silva, manifestado numa entrevista à revista 

Futuro, aponte uma outra explicação: “Quando o império começou a instalar-se, tudo se 

modificou. Então podemos dizer: o português é virtuoso quando tem uma empresa a 

executar e torna-se um patifão de todo o tamanho quando está nas suas sete quintas. Luís 

de Camões fala a este respeito n’ Os Lusíadas” (entrevista à revista Futuro, nº 31, 1989). 

Perdia-se, em definitivo, a matriz das Descobertas, situação que seria continuada pelos 

Braganças e a sua dependência face à Inglaterra por mais de 200 anos, que sucessivos 

recuos estratégicos atinentes à mera sobrevivência do país justificam. 
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O Brasil seria, após a Restauração de 1640, a menina dos olhos do Império 

português e o novel espaço desta expressão cultural construída de sagrado e profano; na 

realidade, enquadrava-se perfeitamente no recuo estratégico iniciado 100 anos antes. 

Diga-se, no entanto, que apesar da menor atenção da corte em termos comparativos com 

o Oriente, as coisas mexiam-se já em terras de Vera Cruz; as campanhas de navegação 

efetuadas após a viagem de Cabral provam isso; Gaspar de Lemos (1500), João da Nova 

(1501), Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio (1503), e Fernando Noronha (1503) fizeram 

as honras ao efetuarem o reconhecimento da costa brasílica; de igual modo, os jesuítas se 

foram instalando a partir de 1549, ano em que aí fundaram a primeira casa da Companhia. 

Figuras como João Ramalho103 e Brás Cubas104, na zona de Santos/São Paulo e de Diogo 

Álvares Correia, na Bahia, testemunham o interesse pela terra brasileira mesmo antes da 

decisão oficial de partir para aí em força, e o modo peculiar da sua ocupação colonial 

anos antes. Instalaram-se os primeiros engenhos de açúcar e o trânsito de escravos 

iniciara-se no ano de 1542, (o monopólio desse comércio pertenceu, como antes dito, ao 

infante D. Henrique (1442); em 1571, D. Sebastião criou a capitania de Angola com sede 

em São Paulo de Luanda (1576) cuja finalidade principal era o tráfico de escravos, então 

chamados, veja-se a ironia, “peças da Índia”, para o Brasil e colónias espanholas). 

Lembre-se aqui a importância dos bandeirantes paulistas já que foram eles que romperam 

o limite do meridiano de Tordesilhas, levando o Brasil às fronteiras do presente. Os 

estudiosos são unânimes em referir as virtudes e os evidentes riscos dessa auto-

colonização que poderia ter conduzido à fragmentação territorial; o certo, porém, é que 

este desregramento das incursões territoriais dos bandeirantes e a construção do Estado 

brasileiro à imagem de Portugal permitiram uma síntese cultural extraordinária e uma 

unidade territorial surpreendentes. 

Ao interesse acrescido pelo Brasil não terá sido alheia a influência do Padre 

António Vieira, principal conselheiro de D. João IV que, aliás, se referia à colónia como 

 
103 João Ramalho, natural da zona centro de Portugal (Vouzela, Lafões) é tido como o 1º português que se 

estabeleceu no atual estado de S. Paulo, espaço em que fundou o povoado de Sto. André de Borda do 

Campo, depois integrado na vila de S. Paulo, fundada em 1559 pelo Pe. Manuel da Nóbrega. A primeira 

notícia sobre João Ramalho surge no diário da armada de Martim Afonso de Sousa, o almirante enviado 

por D. João III ao Brasil, ao tempo do declínio das remessas da Índia; vivia no interior e não no litoral, o 

que era um facto inédito. Sabe-se que era casado em Portugal, mas após chegar ao Brasil, não se sabe se 

como náufrago se como degredado, contrairá núpcias com a índia Bártira, que recebeu posteriormente o 

nome de Isabel, filha de Tipiriçá, cacique dos Tupiniquins. 
104 Brás Cubas, natural da cidade do Porto, foi cavaleiro fidalgo, e o fundador e povoador da cidade de 

Santos, da qual foi sempre alcaide-mor e provedor da fazenda real; em 1543, Brás Cubas fundou a 1ª 

Misericórdia no Brasil. Está, naturalmente, ligado à personagem do romance de Machado de Assis 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
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a “vaca leiteira” – mal ele sabia que no final do século haveria um jackpot com o ciclo do 

ouro que, apesar das leis contrárias, levou, no espaço de 50 anos, cerca de 800 mil 

portugueses para a agora joia do império, de um total populacional nacional aproximado 

de 3 milhões, um movimento humano de consequências notórias. Por este tempo, o 

império português era já uma “atualização de memória do passado, mesmo que o Padre 

António Vieira o tenha visto numa dimensão de futuro” (Rodrigues & Devezas 2007, p. 

323) com a sua teoria do Quinto Império. A “vaca leiteira” deu o máximo de produção 

aurífera já no século XVIII105, com D. João V, um rei que tentou imitar Luís XIV de 

França e o seu fausto de Versalhes; fez obras majestosamente caras (Mafra, Aqueduto das 

Águas Livres, Ópera da Ribeira) e era conhecido, até na Europa, pelas suas aventuras 

amorosas com freiras, apesar do seu fanatismo religioso... ou talvez por isso mesmo; era 

também um hábil negociador, seguramente ajudado pelo brasileiro Alexandre de 

Gusmão, seu secretário – pelo Tratado de Madrid (1750) ficou decidido que quem possuía 

de facto devia possuir de direito e assim se assegurou o atual Estado do Rio Grande do 

Sul para o Brasil; este tratado é, ainda hoje, considerado a vergonha da diplomacia 

espanhola. 

A última demão da marca cultural portuguesa no Brasil haveria de ser dada por 

D. João VI (o “rei poltrão”) e a manobra de sobrevivência que levaria a corte para o Brasil 

em 1807, com todas as consequências daí resultantes; em 1810 acabava a dependência 

económica do Brasil para com Lisboa, com a abertura dos portos ao comércio 

internacional; em 1812, a colónia passava a “centro administrativo do reino” e em 1815 

à categoria de reino. A revolta liberal em Portugal, que poria fim legal ao conúbio 

sagrado/profano, traria D. João VI de volta; o rei deixava um governo organizado (o que 

nunca sucedera noutra colónia) e os cofres vazios – terá trazido consigo cerca de 50 

milhões de cruzados, o que levou à falência do banco do Brasil que tinha fundado. Seria 

então a vez de a África desempenhar a primazia na senda do império; um decreto de 1836 

define esse papel de modo assertivo: “Nas províncias ultramarinas (leia-se África) 

existem ricas minas de carvão, cobre, ferro, pedras preciosas (...). Em África podemos 

cultivar tudo quanto se cultiva na América.” 

Aqui chegados, nada teria acontecido se o sonho não comandasse a vida dos 

homens das Descobertas, se D. Dinis, o “plantador de naus a haver”, não se decidisse pela 

 
105  Chegou a atingir a marca de 25 toneladas num só ano, correspondendo ao quinto e a 3 milhões de 

cruzados. 
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organização da força naval portuguesa e criasse as bases necessárias ao nível do 

conhecimento científico para potenciar essa ação; é tempo de dizer que o Portugal da 

Expansão teve engenho e arte, arrojo criativo e inovador que lhe permitiu, culturalmente, 

mostrar à Europa uma nova maneira de ver o mundo, aprofundando a visão renascentista 

do homem, arrasando a visão unívoca medieval e provando que o homem é plural, 

produto de muitos homens, raças, cores, credos, costumes, modos de ser. Entre todas, a 

“obra” feita no Brasil é o melhor exemplo, resultado de uma ação que, para o bem e para 

o mal, exprime na perfeição essa simbiose de sagrado e profano, entre santo e pecador 

que, no quadro da história do mundo que teve como protagonista principal Portugal, é, 

como acertadamente escreveu Miguel Real, “outra maneira de designar ‘português’” 

(Real, 2011, p. 131). 
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