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CONTRIBUIÇÃO À COMPREENSÃO DA MUSICALIDADE A PARTIR DE 

UMA PESQUISA PSICOSSOCIAL 

A contribution to the understanding of musicality based on psychosocial research 

 

PETRAGLIA, Marcelo Silveira1, & ANDRIOLO, Arley2 

 

Resumo 

O presente trabalho tem o propósito de investigar e discutir o conceito de musicalidade a partir 

de uma pesquisa no âmbito da psicologia social, que teve como objeto de estudo a experiência de 

oficinas de música com trabalhadores no contexto empresarial. As questões emergentes dos 

depoimentos dos participantes da pesquisa quanto a se perceberem, ou não, como “músicos”, 

foram colocadas em diálogo com a visão de diversos autores sobre o tema da arte e da música. 

Discute-se o papel, significado e modo de realização de um fazer musical de gente comum, que 

se manifesta de forma ubíqua e perene na sociedade, sustentando a ideia de que, para além 

daqueles que tiveram uma formação musical ou atuam profissionalmente com a música, a 

musicalidade se apresenta como um atributo indissociável do ser humano. 

 

Abstract 

The present article has the aim of investigating and discussing the concept of musicality based on 

research in the social psychology field that had as a study object the experience of music 

workshops with workers in the business context. The questions emerging from the participants 

testimony, as to whether or not they feel themselves as "musician", were put in dialogue with 

various authors views on the subject of art and music. We discuss the role, meaning and ways of 

music making by ordinary people, manifested in a ubiquitous and perennial way in society, in 

support to the idea that, beyond the world of the trained musicians or professional musical activity, 

musicality presents itself as an inseparable attribute of the human being. 
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INTRODUÇÃO 

 Os estudos sobre a musicalidade no campo da psicologia têm atingido áreas 

específicas do conhecimento, dentre as quais, as pesquisas nas interfaces com as 

neurociências (Levitin, 2007. Peretz, 2010. Wilkins et al., 2014), as práticas terapêuticas 

com base na audição ou execução musicais (Baleroni & Silva, 2011. Costa, 2014), as 

interações sociais com os diversos públicos (Linklater & Forbes, 2012; Scherer & 

Coutinho, 2013). No campo da psicologia social, são muito relevantes as investigações 

sobre os ouvintes de espetáculos e os gostos do consumidor. Além desses, são notáveis 

as considerações sobre o trabalho do músico e as distinções sociais no âmbito da 

musicalidade de vários grupos. No interior desse amplo domínio de pesquisa, emerge um 

tema central para muitos estudos: a musicalidade entendida como um atributo humano.  

 A apreciação desse tema neste artigo tem por objetivo geral romper com 

dicotomias recorrente nos estudos, tais como a rígida separação entre sujeito e objeto do 

conhecimento, as separações entre o músico, o ouvinte e o objeto musical, para notar a 

interdependência entre o ser humano e a musicalidade, tanto no plano pessoal quanto 

social. Para tanto, recorremos a uma pesquisa psicossocial, intitulada “O fazer musical 

como caminho de conhecimento de si e conhecimento do outro no contexto empresarial” 

(Petraglia, 2015), realizada com trabalhadores de três empresas3 convidados a participar 

de oficinas musicais. A compreensão dos dados dessa pesquisa possibilitou, entre outros 

resultados, entrecruzar narrativas e sonoridades recolhidas na experiência dos 

participantes e indicar a musicalidade com um atributo central da vida pessoal e social.  

 Importante alertar que, o que ora se apresenta neste artigo, é um recorte de uma 

investigação mais ampla, da qual extraímos os aspetos mais diretamente indicativos da 

manifestação da musicalidade como atributo humano. Neste sentido, para que se possa 

contextualizar o caminho argumentativo que segue, apresentamos de forma sintética o 

propósito, a estrutura e metodologia utilizada na pesquisa supramencionada. 

 O estudo original, teve por objeto de investigação o fazer musical aplicado no 

contexto da educação empresarial. Foi avaliado em que medida este processo constitui 

um caminho de conhecimento de si e conhecimento do outro, bem como procurou-se 

compreender seu potencial, paradoxos e peculiaridades, tanto para a educação 

empresarial quanto para a psicologia social.  

 
3 Empresas dos ramos têxtil, farmacêutico e comercio de insumos industriais. Cada empresa teve seu 

processo independente das outras e o estudo contou com a participação total de 40 trabalhadores. 
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 Nas oficinas, os participantes foram convidados a cantar, a realizar exercícios 

rítmico motores: bater palmas, bater pés, fazer pequenas coreografias, tocar instrumentos 

simples, fazendo isso individualmente ou com os colegas. Foram feitos, também, 

exercícios de criação musical em grupo e vivências de regência. As atividades foram 

entremeadas por momentos de reflexão e diálogo sobre as experiências práticas e as 

perceções dos participantes, proporcionando oportunidades de aprendizado sobre si 

mesmos e sobre o grupo.  

 Os dados da pesquisa foram colhidos sob forma de entrevistas, “diários de bordo” 

dos participantes e gravações em vídeo das oficinas. Uma vez compilados, os registros 

relevantes foram organizados em categorias, a fim de permitir uma análise dos 

significados emergentes no processo. Um total de mais de 50 categorias emergiriam 

diretamente do conjunto das falas dos participantes e se mostraram reveladoras dos 

significados subjacentes ao trabalho: “O corpo e o movimento”, “Ouvir”, “Percepções 

sobre o outro”, “Superação de dificuldades”, “Negação da musicalidade”, “Educação 

musical”, “Reconhecimento da própria musicalidade”, são apenas alguns exemplos. Os 

resultados encontrados foram, então, discutidos sob o aporte teórico e reflexões acerca da 

musicalidade, da arte como caminho de conhecimento, do trabalho educativo no meio 

empresarial e das questões da perceção da música, de si mesmo e do outro.  

 

 Não ser músico 

 Num primeiro contato com os participantes, ao serem questionados sobre sua 

relação com a música, foram registradas as seguintes narrativas, que claramente 

indicavam a visão de não pertencimento dos sujeitos à categoria socialmente reconhecida 

como “músicos”4: 

Com a música nunca tive percepção de nenhum dom ou talento, 

gostaria muito, até de tocar violão, tenho vontade de aprender a tocar, 

mas sempre arrumo uma desculpa (Participante 24). 

Não toco nada, não tenho este dom. Todo sábado escuto meu pagode, 

vou no morro. Escuto desde pequeno, gosto do rock anos 70. Em casa 

ninguém toca mas sempre se escutou (Participante 17). 

Gosto de música, apesar de não ter dom (Participante 39). 

Não tenho muita aptidão, nunca gostei de cantar; não acho minha voz 

bonita (Participante 23). 

 Não sou boa pra cantar... não sei cantar... gosto de cantar... o pessoal 

quer que eu pare [e dizem]: pelo amor de deus! (Participante 19). 

 
4 Os depoentes são indicados aqui simplesmente por seu número de registro na pesquisa, em conformidade 

com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado e assinado pelos participantes. 
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 Falas que indicam uma falta de aptidão para a música são frequentes e foram ditas 

pela grande maioria dos participantes da pesquisa. Este discurso reflete, em boa medida, 

a autopercepção do sujeito sobre uma incapacidade musical, e deve ser respeitada 

enquanto tal. Não basta, simplesmente, dizer para a pessoa “isto não é verdade”. Ela 

vivencia esta distância do fazer musical e precisaria experienciar sua musicalidade para 

adquirir confiança em si mesma e sua participação original nesse fenômeno. Sabe-se que 

esta situação e o sentimento dela resultante, são decorrentes, na maioria dos casos, da 

falta de uma educação musical na infância (Coon & Carey, 1989; Sobreira, 2003) seja na 

escola ou no ambiente doméstico. Quando algo é feito no sentido de propiciar a 

musicalização, a criança, normalmente, desenvolve sua musicalidade e a leva consigo 

para a vida adulta junto com uma perceção integral do fenômeno musical. 

 A abordagem psicossocial possibilitou identificar distinções e representações, por 

exemplo, notáveis em termos como “dom”, através do qual se confere valor acerca das 

habilidades pessoais em espaços sociais específicos. Os mitos em torno da figura do 

artista também são observáveis e guardam relação com a designação de “gênio”, entre 

outras conceções sociais que permeiam a atividade musical.  

 Neste estudo, quando se fala em musicalidade, a intenção não é apontar para 

aquilo que o senso comum considera ser um atributo exclusivo de pessoas que se dedicam 

à música profissionalmente ou que, simplesmente, foram escolhidas pelo destino para ter 

este “dom”. Esta noção parcial do termo musicalidade decorre, como bem esclarece 

Zuckerkandl (1976, p. 10-12), da contemplação de um apogeu do desenvolvimento 

musical vivido pelo Ocidente ao longo dos últimos séculos, uma fase cultural culminante; 

mas esta não deveria ser tomada como referência para um juízo mais geral sobre a 

musicalidade humana. O termo musicalidade é aqui empregado num sentido muito mais 

amplo, se referindo a algo que é inerente à nossa espécie e que nos acompanha desde os 

primórdios da humanidade (Peretz, 2006). Os dados históricos e arqueológicos apontam 

para um fazer musical desenvolvido há 35.000 anos ou mais (Conrad et al., 2009), e torna 

sugestiva a denominação, dada à nossa espécie, de homo musicus, por Victor Zuckerkandl 

(1976, p. 3), que procura, assim, apontar para algo essencialmente musical em nossa 

natureza. 
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Não há povos ou tribos que não tenham música, por mais primitivos 

que sejam. Onde quer que exista a fala, existe também a canção. As 

harpas de Ur e os discos sonoros da floresta da Malásia, são 

testemunhas do fato que a música é mais antiga do que os registros 

históricos. Não há nenhum argumento real contra a suposição de que a 

música é coeva à linguagem e a aparição da raça humana no tempo se 

anuncia igualmente em palavra e som. Sobre esta música dos 

primórdios, nós que testemunhamos sua fase culminante, estamos tão 

afastados, na verdade tão distantes que a perdemos de vista 

(Zuckerkandl, 1976, pp. 11-12). 

 Uma defesa deste ser humano essencialmente musical, aquele que não somente 

faz música, mas aquele que necessita expressar-se musicalmente para alcançar sua plena 

realização, encontra-se no conhecido Fédon, de Platão. Neste diálogo, Sócrates, às 

vésperas de sua morte, confessa a seus discípulos que, durante sua vida, diversas vezes, 

um sonho o tinha conclamado a fazer música; algo que, de alguma forma, ele tinha 

negligenciado, por achar que não haveria melhor música do que a filosofia que elaborava 

e disseminava entre os seus contemporâneos. Todavia, na eminência da morte, decide 

compor canções para não deixar em aberto esta “dívida” para com sua voz interior (Platão, 

1983, p. 61). 

 Vê-se que a música teve, e continua tendo, um papel de destaque na expressão de 

nossos pensamentos, sentimentos e ações, uma vez que se pode dizer que todas as culturas 

e épocas fizeram música e que seus membros se expressaram musicalmente, seja de forma 

rudimentar ou altamente sofisticada. Neste sentido, uma citação, contundente e 

provocativa, do poeta e cientista alemão Johann Wolfgang von Goethe, nos coloca diante 

de uma situação delicada, ele diz: “Quem a música não ama, não merece ser chamado de 

ser humano. Quem apenas ama, é um meio ser humano. Mas quem faz música, este é um 

ser humano completo” (Goethe, 1985, p. 55).  

 Assim, se fazer música, no sentido que normalmente se entende por isso: cantar, 

tocar um instrumento, participar de um coro, tocar em uma orquestra, compor e atuar 

publicamente com a música, é o que caracteriza a condição plena de um ser humano, se 

deveria designar uma outra espécie de seres para todos aqueles que não participam da 

categoria “músicos” do modo como ela é normalmente entendida. Sem dúvida, isto seria 

absurdo, considerando tudo aquilo que, num sentido amplo, constitui e caracteriza um ser 

humano. Desta feita, a citação de Goethe pode adquirir um outro sentido se compreendida 

como descrição de um processo: como etapas de um caminho de humanização promovido 

pela música e não de distinção como aparece no senso comum.  
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 Este pensamento pressupõe um ser humano “não acabado”, sempre em 

desenvolvimento e em constante busca pela realização de si. Segundo Goethe, a 

realização de si revelava-se intimamente ligada à arte musical. Para abrir e aprofundar 

esta reflexão poder-se-ia perguntar: pode alguém não amar a música? O que é realmente 

fazer música? E por fim: se somos todos humanos, pode haver um ser humano “não 

músico”?  

 

 A musicalidade como atributo humano 

 Não encontraríamos dificuldade em responder a primeira destas perguntas, se 

tomássemos as falas dos participantes deste estudo como testemunho do sentimento que 

se tem para com a música: 

Música é minha vida!  Não vivo sem música” (Participante 12).  

Gosto muito de música. É uma coisa que uso muito às vezes quando 

vou desenhar algo pra mim mesmo assim, se eu não tenho música, não 

anda (Participante 13). 

Não tem palavras pra descrever o que é a música. Gosto de ouvir Rock 

(Participante 14). 

Amo música. Hoje eu sou evangélica mas quando eu também não era 

eu gostava muito de música, vivia cantando (Participante 15). 

Adoro música, só não canto em velório porque não tem como mesmo, 

né ? (Participante 9). 

 Em seu livro Music in everyday life, DeNora (2005) apresenta um abrangente 

estudo demonstrando o alto significado que a música tem na vida do cidadão comum. 

Mas, aparentemente, este sentimento não autoriza um sujeito a se vivenciar como músico. 

Como já observado, o amor à música e a negação da própria musicalidade frequentemente 

aparecem casados numa mesma narrativa: 

Eu adoro música. Sou evangélica, acho muito lindo, mas sou péssima 

pra guardar hino na cabeça, não guardo de jeito nenhum. As meninas 

que louvam lá, a voz delas... ah! Eu até choro no culto. Mas pra mim... 

Acho que cada um tem um dom né? (Participante 11). 

 Esta discussão não toca apenas o aspeto semântico ou a definição do conceito 

“músico”, mas a própria essência do “ser ou não ser (músico)”. Trata-se de uma 

contradição inerente ao fenômeno da investigação, um movimento de oposição entre dois 

polos que expressa uma questão fundamental. Notamos uma dicotomia nos termos das 

narrativas, confirmada tanto por aqueles que se autodenominam “músicos” quanto por 
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aqueles que dizem: “não sou músico”, “não entendo nada de música”, ou, ainda, “música 

não é pra mim”, “música, não sei... posso estar enganado… mas música não seria uma 

opção para mim”. Ao se expressar desta forma, um sujeito se refere a uma experiência 

vivida, e não meramente a uma categoria abstrata. Esta experiência tem implicações 

profundas no seu modo de ver o mundo, ver o mundo da música e a si próprio neste 

contexto. Estão associadas, a estas perceções, valores e a autoimagem de se ter ou não ter 

determinadas competências, sentimento de pertencimento ou de exclusão, e muitos outros 

aspetos fundamentais da vida psíquica e social.  

Comprei um violão para minha filha. Acho bonito quem toca. 

(Participante 27). 

Gosto muito de música. Tento estimular meu filho, ele tem 3 anos. Faço 

música com ele. O sonho do meu pai era ter um filho instrumentista, 

mas não aconteceu (Participante 38) 

 

 Deve-se mencionar que esta situação, onde alguns se incluem e outros se auto 

excluem da categoria “músico”, não é privilégio da arte musical. Conforme Dewey (2005, 

pp. 4-10), em nossa sociedade atual, por razões que podem ser investigadas a partir de 

uma análise histórica, sociológica, antropológica e, mesmo, econômica, as artes em geral 

se afastaram da vida da pessoa comum. As pinturas e esculturas foram parar nas paredes 

e salas dos museus; os atores, que antes andavam pelas ruas ou eram pessoas comuns que, 

em determinados momentos, representavam papéis em festividades e ritos locais, hoje, 

estão nos palcos e nas telas grandes e pequenas do cinema e da televisão; e a música feita 

no trabalho e no espaço doméstico foi sequestrada para os conservatórios, salas-templos 

de concerto e, sobretudo, produtificada e vendida como bem pela indústria cultural.  

 No caso da música, conforme descrito anteriormente, muitos acreditam que ela é 

algo para ser apreciado à distância, feita por especialistas, gênios e pessoas dotadas de 

um dom especial. Pessoas com estas características, certamente, existem e, naturalmente, 

não se quer aqui condenar a formação e profissionalização do “músico”, exercida por 

especialistas. Todavia, o processo de distinção social proveniente do campo artístico não 

deveria obscurecer a condição de “ser músico” e a musicalidade inerente a todo ser 

humano. É triste e, mesmo, preocupante pensar que o fazer musical do ser humano 

comum tenha se reduzido a um “Parabéns pra você” mal cantado no dia de aniversário.  

 Todavia, uma observação mais aberta e atenta reconhecerá um fazer musical 

genuíno, latente ou explicito, em uma grande variedade de situações cotidianas: alguém 

que tamborila os dedos ao ritmo de uma música imaginária; outro que canta ao som do 
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rádio no carro; um vendedor ambulante que entoa melodicamente, com ritmos 

intrincados, a lista de seus produtos, até com os respetivos preços, enquanto os carros 

estão parados no semáforo. Em todos estes sujeitos, a música emerge como um impulso 

interior, dá sentido e promove integração ao contexto no qual cada um está vivendo. 

Naquele instante, à sua maneira, o sujeito está fazendo sua música.   

 A este respeito, Zuckerkandl diz: 

Musicalidade não é propriedade de indivíduos, mas atributo essencial 

da espécie humana. A implicação não é que alguns homens são musicais 

enquanto outros não o são, mas que o homem é um animal musical, isto 

é, um ser predisposto à música e com necessidade de música, um ser 

que para sua plena realização precisa se expressar em tons musicais e 

deve produzir música para si mesmo e para o mundo. Neste sentido, 

musicalidade não é algo que alguém pode ter, mas algo que – junto com 

outros fatores – é constitutivo do ser humano (Zuckerkandl, 1976,  pp. 

7-8, tradução nossa). 

 Tomando a questão por este ponto de vista, propomos o direcionamento da 

observação para as seguintes situações: uma mãe que canta para o seu pequeno filho; um 

grupo de pessoas cantando enquanto bebe cerveja num bar; um grupo de trabalhadores de 

uma empresa, que foi desafiado a criar uma música para expressar uma questão da sua 

área. Nenhuma destas pessoas, provavelmente, se intitularia “músico”. Considerando a 

sociedade atual, da qual os participantes da pesquisa são uma boa amostra, é também 

pouco provável que, nas situações acima citadas, os envolvidos tenham tido algum tipo 

de educação musical formal. Todavia, estas pessoas estão ali, envolvidas em um processo 

que flui musicalmente, carregado dos mais diversos significados. Não se trata de sons 

desconexos, mas de uma real manifestação musical. A mãe e o grupo do bar podem estar 

cantando uma canção conhecida e aprendida pela audição, ou seja, absorvida da prática 

musical de outros, mas, naquele momento, se sentem totalmente identificados com ela. 

Podem, eventualmente, improvisar e criar variações bastante próprias. O grupo de 

trabalhadores da empresa pode ter elaborado um texto e, em seguida, o transformado em 

canção, incorporando um estilo do seu universo de referências auditivas e musicais (um 

samba, um rap, uma marchinha...), assim como fizeram os participantes da pesquisa em 

um exercício de criação musical. Em conjunto, estas manifestações apresentam uma 

situação em que, diferentemente daquilo que normalmente acontece no universo musical 

institucionalizado, o criador, o intérprete e o público são um só ser, uma integralidade. A 

música ganha aqui uma realização bastante próxima daquela que se encontra em 

“comunidades tradicionais”, como por exemplo as comunidades indígenas, aborígenes e 
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aquelas que, em geral, preservaram um sentido comunitário mais forte do que as 

sociedades urbanas e industrializadas do mundo contemporâneo (Morgan, 1995; 

Korczynski, 2003). Em sociedades que preservam mais fortemente sua cultura, não só a 

música, mas, de modo geral, todas as artes estão fortemente integradas aos demais 

acontecimentos da vida cotidiana. Faz-se música porque música faz parte da vida. Faz-se 

música para si mesmo, para celebrar, adorar, lamentar, curar, se divertir, ritualizar 

momentos significativos da vida de indivíduos e da coletividade. O fazer musical aparece 

neste contexto como uma expressão necessária daquilo que vive de forma muito mais 

ampla e profunda no indivíduo ou no grupo. A música não é pela música, mas é a 

expressão sonora humanizada, culturalizada, coerente com a experiência vivida. 

 Neste fazer musical intuitivo e natural compartilhado pela comunidade, os 

fundamentos daquilo que é conhecido por elementos estruturais da música (tons, 

afinação, escalas, métrica, ritmos, intervalos etc.) agem de forma bastante inconsciente. 

A mãe, ao cantar, não se preocupa, nem tem consciência da escala, dos ritmos ou das 

estruturas formais da sua melodia. Os trabalhadores da empresa seguem sua criatividade 

auditiva e, simplesmente, “encontram” e elaboram o que lhes agrada. O que “agrada” 

normalmente se baseia e, ao mesmo tempo, revela os padrões culturais no qual o 

indivíduo ou grupo está inserido, e, portanto, condiciona, em grande parte, sua criação e 

interpretação.  

 Entende-se que estes padrões culturais se formam no encontro das experiências 

particulares da vida, do tempo e do lugar, conjuntamente com aspetos mais universais e 

objetivos da acústica e da perceção. Todavia, parece equivocado confundi-los com a 

origem do fazer musical em si. Por serem culturais, estes padrões naturalmente variam, e 

devem, portanto, ser entendidos como “filtro”, “capa” ou “molde” particular e 

circunstancial, por meio do qual um impulso musical mais profundo vem se manifestar. 

Este impulso musical fundamental seria, ele sim, o atributo e núcleo comum daquilo que 

poder-se-ia chamar de musicalidade humana. A musicalidade é, neste sentido, inerente à 

nossa condição, e pode se manifestar nas mais variadas formas e graus de elaboração, 

segundo os valores e condições de cada indivíduo e cultura. Uma expressão musical 

específica seria, então, a “roupa” que a musicalidade essencial, ancorada no íntimo de 

todo ser humano, veste para se apresentar aos ouvidos segundo a convenção cultural. Uma 

cultura musical, com seus diversos atributos, torna-se, portanto, a mediadora e a condição 

necessária para a manifestação de um impulso musical interior. Mais uma vez, evidencia-
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se aqui a importância que a educação musical e que a apropriação das estruturas musicais 

têm para o sujeito; de modo que ele possa ter as ferramentas para efetivar uma 

manifestação musical mais rica, plena e criativa de si mesmo. Neste ponto, gostaríamos 

de retomar a conexão com a citação de Goethe que tomamos como ponto de partida para 

esta reflexão. Ser um humano completo seria, então, realizar, no mundo, sua essência 

mais íntima, tornar audível aquilo que existe em potência em todos nós. Ao fazermos 

música, seja da forma mais singela ou em “grande estilo”, vivenciaríamos a conexão entre 

um impulso musical interior, que deriva do próprio impulso de vida, e a sua realização 

exterior. Esta realização e integração entre o interno e o externo, poderíamos também 

dizer, uma coincidência entre aparência e essência, é o que parece evocar em nós uma 

experiência de realização estética.  

 Conforme a abordagem fenomenológica, as manifestações musicais são 

entendidas como totalidades, as quais reúnem todos os elementos que compõem o campo 

estético – o músico, o instrumento, a música, o ouvinte, entre outros. Desse modo, os 

elementos observados em situação não são vividos como entidades separadas, mas como 

continuidades em seus movimentos. O fenomenólogo Arnold Berleant (2000/1970, p. 6) 

utilizou o conceito de “engajamento” para expressar essa integração manifesta no 

fenômeno musical, através do qual a perceção está envolvida com o mundo vivido, “além 

dos limites convencionais da arte em um domínio mais vasto da experiência humana”.  

 Estética enquanto ato de fruição, vivência, ao mesmo tempo, de dor e prazer, 

necessidade e satisfação, uma conexão rítmica com o fluxo pulsante da vida, e superação 

do sentimento de estar apartado do mundo e do outro, conquista do sentimento de unidade 

e da atribuição de significado (Dewey, 2005, pp. 12,17). No caso do fazer musical, pode 

se ver este processo ocorrendo em dois planos. O primeiro seria a vivência de unidade 

que se estabelece quando, pelo fazer musical, sujeito e objeto, eu e mundo se integram na 

experiência. 

Imagine a encosta de uma colina, num lugar caloroso, de manhã, com o 

sol brilhante. Um jovem subiu em uma pereira, colhe uma fruta e, 

enquanto colhe, ele canta. Porque ele está cantando? Eu imagino que a 

maioria de nós irá dizer: “Porque é um lindo dia, é bom ser jovem num 

belo dia, em um belo campo, colhendo peras suculentas”. Isso pode bem 

ser assim, mas há uma razão mais profunda e essencial para se cantar 

nesta situação. Nosso jovem poderia não cantar se o dia não estivesse 

bom, ou se estivesse preocupado. Mas se ele canta enquanto colhe as 

peras, ele canta sempre a mesma canção; e cantaria uma canção diferente 

se fossem uvas. A canção que ele canta é a ancestral canção para se colher 

peras na parte no mundo onde ele se encontra, uma canção que 
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musicalmente faz fruta e colhedor serem um. A canção leva as peras à 

mão do colhedor e consagra a colheita. É como se a mão de quem colhe 

não se lançasse em direção à fruta, mas se rendesse a ela. É como se a 

fruta, ao contrário de resistir à mão, a encontrasse a meio caminho, caindo 

sobre elas em pleno acordo. Ao invés de oposição e distinção, nós temos 

“juntidade”5 [togetherness]. (Zuckerkandl, 1976, pp. 23-24, tradução 

nossa). 

Este acontecimento, descrito por Zuckerkandl de maneira quase mítica, pode ser 

encontrado e vivenciado em muitas situações cotidianas: nas situações de trabalho 

ritmado pela música, descritas anteriormente; numa sala de aula, onde uma professora de 

educação infantil conduz, por meio de canções, suas crianças através de diversas tarefas 

e momentos do dia. As canções associadas a determinadas funções têm sempre o poder 

de unir o sujeito com a ação e o objeto de sua ação. 

Uma segunda dimensão deste processo de união diz respeito à integração consigo 

mesmo. No simples ato de cantar ou tocar um instrumento, o sentimento de unidade e 

atribuição de significado surge da fusão do sujeito com a própria música. Não é mais a 

música como obra de arte, ou ente em si, que é vivenciada, mas é o próprio sujeito, que, 

identificado corporalmente e afetivamente com a música (poder-se-ia dizer, por ela 

possuído), que se vivencia como “obra de arte”.  

Na medida em que seu interior se revela e coincide com sua manifestação exterior 

sensível, a música e o sujeito se tornam uma totalidade. 

Aqui talvez resida a razão do amor à arte e, em especial, à música da qual falou 

Goethe. O amor como busca de união6 que se realiza no ato da expressão musical. Goethe 

fala em amar a música, mas poder-se-ia também dizer: amar por meio da música. Isso 

seria, então, o reconhecimento de que, através dela, transporíamos a separação entre quem 

somos e o outro, entre nosso interior e quem somos na nossa manifestação sensível, 

sempre imperfeita e ansiosa por completude. Para se vivenciar este amor, não bastaria ter 

a música como um objeto externo a si. Seria preciso com ela fluir, engajar-se, seja como 

cantor, instrumentista ou criador.  

Cabe aqui a pergunta: o ouvinte, que não está no palco, mas que se emociona até 

as lágrimas, estaria ele menos embebido de música e menos realizado do que quem produz 

 
5 Mesmo sabendo que esta palavra não existe na língua portuguesa, optou-se por ela para traduzir de forma 

mais fiel o sentido de “togetherness”, o sentimento ou estado de “estar junto”, utilizado por Zuckerkandl. 

6 A definição de amor proposta por Chardin (2006: 297) se torna aqui altamente significativa: “...amor, 

quer dizer, a afinidade do ser com o ser...” 
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os sons? Parece que amar a música independe do papel que desempenhamos na sua 

realização prática. Criador, executante e ouvinte parecem ser simplesmente posições 

diferentes na totalidade do fazer musical, sabendo-se que cada um deles pode ser mais ou 

menos intenso na sua relação com a música.  

 A musicalidade de gente comum  

 Mas, afinal, que diferença existiria, então, entre um ser humano que, de modo 

espontâneo, sem estudo, se expressa musicalmente, e aqueles que se dedicam anos a fio 

para aprimorar seu fazer musical como instrumentistas, cantores e demais profissionais 

do ramo? Pode-se dizer que, na essência, pode haver apenas uma diferença de grau de 

desenvolvimento da musicalidade, não necessariamente determinado pela capacidade 

técnica de se produzirem sons em um instrumento qualquer, mas pela capacidade de 

engajamento e intensidade em viver a música. 

 Resgatando a ideia central aqui apresentada, sendo seres humanos, todos podemos 

fazer fluir nosso impulso musical de forma plena e gratificante, se assim desejarmos. O 

que muda são os recursos que temos, a maneira de proceder, a consciência de nossa 

escuta. Reconhece-se que as qualidades desenvolvidas no estudo da música fazem crescer 

nossa admiração por ela, ampliam nossa capacidade de vivenciá-la e, como demonstram 

recentes estudos, podem até modificar sensivelmente nossa estrutura e fisiologia 

neurológica (Stewart, 2008. Münte, 2002. Gaser & Schlaug, 2003). Dito isso, é 

importante fazer a ressalva de que não é qualquer estudo de música que pode levar a um 

desenvolvimento real da pessoa no seu caminho musical. Infelizmente, se encontram 

situações onde este estudo age no sentido de abafar a sensibilidade do ser musical com 

excesso de intelectualismo, teorias desprovidas de fundamento empírico e metodologias 

que desconsideram o propósito humanizador de uma atividade artístico educacional. 

Falas como as seguintes são bem mais comuns do que se poderia imaginar (e do que se 

gostaria de ouvir): 

Nunca tive aula na escola. Tive aula de piano, mas a professora ficava 

só mandando pintar bolinha, me estressei do piano. Logo parei 

(Participante 31). 

Gostava de tocar flauta mas tinha o assombro do estilo da professora. 

Talvez isso tenha gerado algum tipo de bloqueio (Participante 26). 

Como lembrança negativa teve uma professora de flauta. Era uma 

freira toda pomposa, de idade, extremamente exigente. Eu tinha 

dificuldade com os graves, tinha muita cobrança(Participante 38). 
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Cabe ainda considerar o modo com o qual pessoas que não receberam instrução 

musical expressam sua musicalidade. Elas, certamente, não partem da experiência direta 

ou de reflexões sobre os elementos puros da linguagem musical, nem de problemas e 

questões estruturais decorrentes dos mesmos. Elas simplesmente tomam os motivos, 

frases e ritmos já processados, disponíveis e consagrados do seu repertório e universo 

cultural.  

Nas últimas décadas, as ciências humanas têm envidado esforços no 

reconhecimento das manifestações estéticas de pessoas comuns, sobretudo, reivindicando 

a qualidade de sujeitos em ações sociais e em processos históricos. Desde 1960, diversos 

autores investigaram o universo de agricultores, operários, pintores, tecelões, artesãos, 

entre outros personagens que Eric Hobsbawm (1990) nomeou de “gente comum”. 

Inicialmente desenvolvido pelo interesse de marxistas e socialistas pela história feita pelo 

povo, esse movimento expandiu-se pelo campo dos estudos culturais reivindicando a 

diversidade de práticas e significados dos agentes sociais.  

A aparente generalização contida na designação de “gente comum” não tem por 

objetivo negar as distinções de classe e grupo sociais no contexto das práticas musicais. 

Pelo contrário, Hobsbawm provocava uma discussão sobre quem são os agentes sociais 

sem limitar a questão a alguns grupos previamente selecionados, reconhecendo o amplo 

espectro de todos aqueles que participam dos processos sociais, em diferentes posições e 

condições. Neste estudo, o uso dessa terminologia visa tão-somente reconhecer a 

participação no tema da musicalidade de agentes sociais sem formação e 

profissionalização musical, para além daqueles concebidos como representantes do 

campo musical do pondo de vista sociológico. 

Em uma situação mais específica, os estudos acerca de criadores não profissionais 

e não circunscritos ao campo artístico têm mostrado a importância do procedimento da 

bricolagem, na manipulação intensa de materiais e formas recolhidos no ambiente para 

uma elaboração complexa de significados, combinando padrões e elementos estéticos 

preexistentes (Thévoz, 1980; Becker, 2008; Andriolo, 2016). Raramente trilham um 

caminho autoral ou, mesmo, purista, no qual se tende a criar a partir do desenvolvimento 

dos elementos in natura, paradigmáticos da linguagem musical.  

Retomando as ações de pessoas comuns, nos exercícios de criação que foram 

realizados na pesquisa, ficou evidente que pequenas células rítmicas e/ou melódicas que 

replicavam padrões usuais do que se escuta predominantemente na mídia, ou padrões 
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consagrados como gestos primordiais da música7, foram os elementos que mais 

facilmente conseguiram conectar o grupo e fornecer uma base sobre a qual este podia 

organizar um discurso musical. As técnicas utilizadas foram, sobretudo, as da colagem, 

justaposição e sobreposição das unidades musicais disponíveis. Por não possuírem a 

consciência sobre os conceitos e a técnica para operar racionalmente os elementos 

estruturais da música (e, provavelmente, nem se interessarem por este conhecimento), 

usaram simplesmente o que estava pronto e ao alcance da mão, para dar vazão ao seu 

impulso musical. É este último que aqui interessa ao sujeito, é ele que que o impele a fluir 

musicalmente. Agindo assim, o fazer musical de gente comum aceita o que a cultura 

vigente já disponibilizou e que pôde ser absorvido de modo inconsciente pela escuta. A 

categorização, a reflexão e os rótulos da linguagem musical utilizada são, neste caso, uma 

questão, quando muito, secundária, quando não totalmente inexistente.  

Assim, o que ouvimos frequentemente na expressão sonora e musical de gente 

comum é sua musicalidade interior, em estado bruto, revestida com elementos da cultura 

musical estabelecida e configurada de modo intuitivo. O que não quer dizer que seja, por 

isso, menos criativa. Esta expressão intuitiva pode trazer surpresas e combinações 

impensáveis para aqueles que foram enquadrados por uma educação excessivamente 

convencional. No caso da criação musical “ingênua”, a vivência estética se dá pela 

experiência de se encontrar uma concretização do impulso interior no plano audível 

(Petraglia, 2010, p. 181), não importando se, para tanto, foram usados recursos 

emprestados do caldo da cultura musical da sociedade. Para o sujeito, esta experiência é, 

em si, um ato criativo: 

Hoje o trabalho de criar foi muito bom para sairmos do tradicional, do 

padrão. E quando despertamos para isso vemos o quão criativos 

podemos ser e quanto é enriquecedor estarmos em um grupo 

(Participante 32).Hoje pude perceber o quanto é importante sair da 

mesmice e que às vezes isso depende somente de um passo (Participante 

32). 

 De todo modo, esta vivência não é indolor e, mesmo que se apoie em 

experiências compartilhadas socialmente, requer um alto grau de energia interior e torna-

se um desafio aos próprios limites: 

O que foi mais difícil, tanto é que não saiu muito bom, foi o exercício 

que a gente fez de criar uma melodia. Foi o que mais me marcou, o 

 
7 Por exemplo: células rítmicas como curto-curto-longo, movimento melódico construído no movimento 

de 3as menores, assim como encontrado nas parlendas entoadas.   
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maior desafio que a gente teve. É muito difícil pra quem nunca teve 

contato, criar alguma coisa. É um exercício que você tem que colocar 

muita criatividade (Participante 35). 

 Entendemos que esta perceção, pelo menos em parte, está relacionada à 

inevitável e profundamente arraigada questão do “ser músico versus não ser músico”. Se, 

de um lado, o cidadão comum se vê como um “não-músico”, por outro lado, os “músicos”, 

aqueles preocupados com o desenvolvimento da linguagem, com a exploração de suas 

vertentes e limites, para aqueles que têm como único critério de valor o ineditismo e a 

sofisticação, tais expressões simples (mesmo simplórias) são vistas como sendo de pouco 

valor. Mas deve-se reconhecer, assim como fez Dubuffet (1999), que, por mais simples 

que sejam e mesmo que não tragam uma novidade, estas expressões são genuinamente 

musicais e, mesmo, originais, se entendemos como original aquilo que tem uma 

“origem”: provém do íntimo de um indivíduo ou de um grupo. Dubuffet elaborou esta 

consideração diante de “criadores brutos” e “marginais”, ao passo que este estudo, busca 

ampliar a compreensão sobre um fazer “genuíno” para o espectro mais amplo daquilo que 

chamamos de gente comum.   

 Sob este ponto de vista, quando se observa a variedade e os graus da 

manifestação musical nos diversos agentes sociais, sejam eles decorrentes das 

explorações estéticas do mainstream musical, bem como a expressão pura e simples da 

musicalidade interior de uma pessoa comum, deve-se reconhecer a musicalidade em todo 

ser humano. Deve-se superar o preconceito (seja este preconceito autoimposto ou 

consequência da ação do establishment musical) de que a musicalidade é seletiva e 

propriedade de alguns. Na prática, todo aquele que realiza seu impulso musical interior 

em uma manifestação sensível, à seu modo, faz música. 

 Ao assumir esta posição diante da questão aqui colocada, fica evidente que 

todos aqueles que participaram da pesquisa que deu origem a estas reflexões, foram e 

serão, sempre que quiserem, músicos. Alguns já se reconheciam enquanto tal em suas 

vidas, e puderam explorar mais sua musicalidade. Outros precisaram ser ajudados, postos 

em movimento, para que pudessem reconhecê-la por si mesmos. As falas a seguir 

demonstram isso: 

 

 

 

Foi excelente descobrir que a música é para todos, que todos podem 

desenvolver musicalidade (Participante 33). 
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Nunca pensei que pudesse “brincar” com um instrumento. Foi a 

primeira grande oportunidade de entender como seria a música para 

mim, poder me soltar, não ter vergonha, foi muito bom. Esse despertar 

pode levar a alguma outra coisa. Comecei a ouvir mais música no 

trabalho. Em casa em vez da TV coloco uma música para lavar louça. 

Ganhei mais consciência de minhas próprias capacidades e 

dificuldades musicais, produziu uma expansão da consciência em 

relação à música. Ficou mais forte a consciência de o quanto eu gosto 

de música  (Participante 22). 

Hoje foi muito interessante, pudemos experimentar vários 

instrumentos, me deixei levar pelos sons e vi que sou capaz de fazer 

coisas que não me julgava capaz. A força está dentro da gente, só 

precisamos nos dar uma chance (Participante 28). 

 

  

 CONCLUSÃO 

Iniciamos este artigo apresentando questões relativas ao conceito de musicalidade 

e tomamos como base de informação depoimentos coletados em uma pesquisa que teve 

como objeto de estudo a realização de oficinas de música no contexto empresarial. 

Constatamos que de, de modo geral, há uma conceção bastante arraigada quanto ao 

pertencimento, ou não, de um sujeito à categoria “músico”.  

No entanto vimos que este juízo se pauta principalmente por questões externas ao 

próprio fazer musical e ignora as inúmeras e genuínas manifestações musicais que o ser 

humano realiza e realizou ao longo da história. Pudemos assim reconhecer a musicalidade 

como um atributo inerente à espécie humana, que emerge em diferentes graus de 

realização e por caminhos diversos, tanto no profissional da área musical quanto no 

cidadão comum.  

Por fim, pode-se dizer que, como seres humanos que fazem música num ato de 

afirmação da própria musicalidade, somos todos, por ela, momentaneamente 

transportados a um estado extraordinário. São os momentos onde a vivência do tempo e 

do espaço ganha novos significados de acordo com a natureza e articulação do discurso 

musical. São momentos onde a experiência estética nos propicia uma vivência de 

comunhão. E, assim como indicado por Goethe, sentimos ter atingido um estado de 

completude e avançado um pouco mais no caminho que leva à realização da 

individualidade humana.  
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PROGRAMA DE AUTO ALONGAMENTO NO DESEMPENHO MUSICAL DE 

ESTUDANTES DE VIOLINO 

Stretching auto program in musical performance violin student 

 

MANUARD, Philippe8, & LEONIDO, Levi (coord)9 

 

Resumo 

Esse estudo tenta convencer os instrumentistas profissionais de orquestra sinfónica que a 

prevenção, além de ser benéfica para o corpo, poderia também melhorar o controlo motor, tanto 

no que respeita a afinação, quer na produção sonora. No Violino, não tem indicação da posição 

do dedo sobre o braço do instrumento, como na guitarra por exemplo…A boa posição para tocar 

uma nota afinada depende do controle motor e do treinamento. A produção sonora, a riqueza do 

timbre, depende do número de harmónicos que o instrumentista e capaz de produzir com o bom 

controlo do arco, da pressão exercida, do vibrato da mão esquerda, e da maneira de segurar seu 

instrumento, enfim todos esses elementos dependem do controle muscular. Um grupo de 12 

instrumentistas foi submetido a um treinamento de alongamentos adaptados, utilizando uma 

colocação em tensão dos elementos distais associada a uma tensão central fornecida pela tensão 

do diafragma em apneia inspiratória.  Os resultados estatísticos não evidenciaram uma nítida 

modificação, mais a autoavaliação dos instrumentistas, um mês após o início, e mais que um ano 

depois, deixa pensar que essa via de pesquisa é promissora, e que um estudo futuro deveria ser 

feito com mais instrumentistas. 

Abstract 

This study tries to convince the violin players that a good practice of prevention is not only 

beneficial for joints and muscles, but also for their ability of playing in tune and producing a rich 

sound. On a violin arm, there is no way to localize the exact position where to put the finger to 

play the desired note, as the arm has no fret as for instance on the guitar arm. The right position 

relies on a good motor control, and on training. The sound produced is the result of different 

factors as the pressure of the bow, the speed of the friction, the left hand vibrato, the way the 

violin is held, and all those elements rely on the muscle control. A group of 12 violinists was 

trained to a special program of prevention, using a distal tension reinforced by a central tension 

produced by the diafragma in inspiration apneia. Statistics showed small evidence of modification 

on tuning notes and sound production…. But the self-evaluation of the instrumentists one month, 

and more than a year after let us think that this is a promising way to research and try to install 

habits of prevention based on the benefits of a better musicality. 

Palavras-chave: Prevenção; Produção sonora; Rotina de prática sadia; Violino; Benefício musical. 

Key-Words: Prevention; sound richness; Habits of prevention; Violin; Musicality benefits. 
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 1. INTRODUÇÃO  

Prevenir para não ter que tratar poderia ser o subtítulo dessa dissertação.  

O valor do stetching, dos alongamentos antes e depois da prática esportiva era 

considerado como indiscutível, até esses últimos anos. Os argumentos habituais eram que 

alongar permite aumentar a vascularização local, e permitir o deslizamento dos tendões 

nas bainhais que vão ser submetidos a esforços mecânicos. Mas estudos de grande escala 

com jovens militares mostram pouca eficácia sobre as lesões de uso “excessive”, 

“overuse”. E também claro nesses estudos que a força muscular disponível após 

alongamentos está diminuída.  

  

To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance (M. P. McHugh, C. H. Cosgrave).   

 

  Por tanto, escolhi estiramentos lentos durante pouco tempo (o tempo de uma 

apneia inspiratória, 3 a 4 segundos), suaves.  

Ao contrário da preparação física dos corredores, a técnica não é dirigida 

unicamente para os músculos, como foi testado no estudo, Gastroqnemios e Isquio 

tibiais, mais essencialmente para o conjunto vásculo nervoso que acompanha em espiral 

os músculos do membro superior.  

Essa maneira de lidar com o corpo com respeito se aproxima mais da filosofia do 

Yoga e dos princípios da Osteopatia do que a atitude de performance e de competição 

esportiva que prevalece nesses estudos sobre o stretching.  
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Os músicos focalizam os seus esforços na prática musical, no treinamento, nas 

horas passadas a repetir as passagens difíceis, e poucos pensam no aspeto físico, 

muscular, nervoso e fascial da produção musical.  

Geralmente eles não se consideram como esportistas de alto nível, e não dão 

importância ao aspeto musculo esquelético da atividade musical, a menos que se 

apresenta uma limitação dolorosa ou uma desordem muscular que perturba a atividade 

geralmente considerada como de primeira importância existencial.  

Esse estudo tenta convencer os músicos que uma atitude preventiva com uma 

prática de auto alongamentos pode melhorar a produção musical, afinação e riqueza 

sonora, além de ter um efeito positivo a longo prazo sobre o primeiro instrumento, o seu 

próprio corpo.  

A produção musical para um violinista significa a precisão da afinação e a riqueza 

harmónica do som emitido  

A Afinação essencialmente ligada com um bom controle muscular da mão 

esquerda e da posição do dedo no braço do violino.  Este não tem nenhuns trastos para 

localizar a posição afinada como num braço de guitarra por exemplo.  

A Riqueza é essencialmente produzida pelo controle da mão direita no arco, 

associado com o vibrato e glissando da mão esquerda.  

    

2. PRINCÍPIOS GERIAS DO PAADMEV:  

1. Prevenção sem resultados imediatos não serve;   

2. O musicista não entende que ele é um esportista de alto nível;   

3. O sacrifício do individuo diante da música clássica é a regra inconsciente 

bem difundida;   

4. O violino, por não ter trastos permite tocar os intervalos realmente justos, 

e não os intervalos temperados dos teclados;  

5. Afinação pode ser medida com a frequência emitida, sabendo que se trata 

de uma aproximação devida a fixação dos intervalos temperados;   

6. Os harmónicos produzidos, o espectro sonoro e a amplitude entre o mais 

grave e o mais agudo dos seis harmónicos selecionados pelo programa, 

permitam aproximar a noção de riqueza sonora. O que é uma façanha quase 

impossível.  
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   2.1.  Amostra  

Ela é constituída de doze músicos de instrumentos a corda: 8 violinistas; 2 baixos; 

2 violoncelos.  A idade media é de 25,2 anos, 4 mulheres, 8 homens. São estudantes 

avançados, com 8,5 anos de prática em média, com uma atividade profissional 

unicamente musical por 8 deles (66%), e semiprofissional por 4 deles (33%).  

  

3. METODOLOGIA  

Fizemos durante uma tarde uma sessão de aprendizagem das técnicas de 

alongamento, e as primeiras medidas, antes e depois dos alongamentos.  

Após um mês de prática dos alongamentos em casa, utilizando um DVD que 

ensina como realizar os movimentos, encontramo-nos de para fazer as medidas de novo.  

Fizemos um primeiro inquérito a respeito da experiência.  

Uns 17 meses depois, reencontramos com o grupo, e fizemos uma avaliação por 

inquérito da opinião dos músicos sobre a prática, e o efeito sobre a afinação e a produção 

sonora.  

O escolho dos alongamentos tentar oferecer uma resposta global aos elementos 

patogénicos.  

Se trata de uma abordagem global da cintura escapular, e não do braço ou do punho 

isolados por exemplo.  

Decidimos começar com os músculos hióideos, porque eles relacionam crânio, 

esterno e escapula, ou em outros termos os elementos ligados com a respiração, a posição 

de contato lateral do pescoço e do violino, e as tensões do ombro e da escapula. Esses 

músculos, suspensos da cintura escapular são indicadores de tensão, e de posicionamento 

da cintura escapular… Eles são os elementos de alerta de tensão, e ajudam a calmar os 

músculos de volume maior como os trapézios.  

Quando se apresenta uma dificuldade de execução, a tendência é de prender a 

respiração, de segurar mais o violino com o pescoço, e de levantar o ombro…. Estirar 

calmamente esses músculos ajuda a prevenir as tensões.  

 O estiramento em rotação da nuca se faz indiretamente com a mobilização das 

primeiras vertebras dorsais, e não do pescoço diretamente como se faz classicamente. 

Assim mobiliza-se as zonas rígidas para promover a mobilidade das zonas sempre 
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solicitadas na execução musical, para evitar de acrescentar estresse direto sobre os para 

vertebrais do pescoço já esgotados por horas de prática continua.  

Proponhamos diversas maneiras de estirar as fáscias do braço, relacionado com o 

ombro, e os três nervos principais do membro superior.  

E de primeira importância ressalvar o ritmo do exercício.  

Primeiro, colocar em tensão, com uma posição adaptada os elementos proximais, 

pescoço, cabeça e ombro e os elementos distais, antebraço e punho.  

Segundo, a partir da tensão distal e proximal, aumentar ritmicamente lentamente 

utilizando a extensão do cotovelo.  

Terceiro, quando distal, proximal e intermediário são tensionados, inspirar fundo 

e manter três segundos: a apneia inspiratória estira as escalenas do pescoço e participa 

ao estiramento do diafragma, sempre estressado pela tensão psicológica do executante 

musical.  

Passámos bastante tempo a bem explicar e a praticar esses três tempos, essenciais 

nesse método de controle global. Esses alongamentos feitos superficialmente sem ter 

bem entendido a sucessão sofisticada de tensões controladas, seriam muito banais e sem 

efeito.  

Como o DVD o mostra, essa sequência pode ser feita rapidamente, 5 a 8 minutos, 

com moderação, cada vez que o instrumentista vai tocar um certo tempo.  

Seguindo as últimas pesquisas de stretching esportista, recomendamos que se 

estira antes e não depois para evitar um estresse suplementar sobre estruturas musculo 

esqueléticas aquecidas e cansadas.  

  

4. AFINAÇÃO   

Utilizamos uma escala de Lá maior de três oitavas, começando com o segundo 

dedo na corda de sol…essa escala não utiliza cordas vazias, que poderiam ser indicativos 

de afinação da escala…assim a afinação depende unicamente do controle muscular da 

posição do dedo no braço do violino, e do autocorreção do instrumentista graças a sua 

escuta da nota produzida.  
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Verificamos a afinação da terceira tónica, o LÁ, agudo, terceiro dedo na primeira 

corda e a sexta o Fá sustenido do Segundo dedo na Terceira corda e a sexta superior, fá 

sustenido no primeiro dedo da primeira corda. Escolhemos o intervalo da sexta por ser 

um intervalo menos evidente a perceber do que um intervalo de terça ou de quinta… A 

afinação e medida com a aplicação CLEARTUNE de Bitcount LDT.  

  

   5. PRODUÇÃO SONORA  

Avaliamos o espectro da nota sexta, graças a aplicação Ianalyser de Phyar studio, 

e definimos os elementos: O intervalo de frequência entre a mais grave e mais aguda das 

6 harmónicas selecionadas pelo programa de espectro para a nota Fá sustenido, a sexta na 

escala de La maior; A soma em Db das 6 maiores harmónicos; Assim, esperamos ter 

definido dos elementos quantificáveis para avaliar a riqueza do som produzido, 

dependendo do número de harmónicos e da dinâmica do espectro dada com o valor em 

Db da soma dos seis harmónicos mais notáveis dados pelo programa de analise do 

espectro.  

 6. RESULTADOS  

Os dados foram anotados em quadros, com os exemplos seguintes:  

  ANTES  ANTES  DEPOIS  DEPOIS  

Violino  Delta Frequ  Sigma 6 picos Db  Delta Frequ  Sigma 6 picos | Db  
um  2916  591  5237  599  
dois  2959  558  4394  605  
tres  1487  561  3040  556  
quatro  4515  563  3811  598  
sete  2940  597  4022  590  
oito  3225  552  4125  602  
nove  2462  540  3125  550  
dez  4320  542  3215  550  

Obs. Quadro dos valores de delta de frequência e de soma de 6 picos em Db.  

 Músico  Antes 

Sexta  1  
Antes 

Sexta 2  
Antes 

oitava  
Depois 

Sexta 1  
Depois 

Sexta 2  
Depois 

oitava  
um  -22  -22  -8  -13  -23  -17  
dois  +4  +6  -14  +9  0  -6  
Tres   +23  +14  +24  +13  +2  -13  
quatro  -1  -1  -6  +8  -13  -9  
cinco  -6  +6  -2  +1  -15  -7  
seis  +15  +11  +23  +4  +24  +20  
sete  -16  -16  -2  -7  -17  -11  
oito  -1  +1  -11  +4  -5  -12  
nove  +19  +10  +20  +9  -2  -9  
dez  -4  -4  -3  +5  -10  -6  
onze  -8  +4  0  -1  -13  -5  
doze  +14  +10  +22  +3  +23  +19  

Obs. Teste do primeiro dia, antes da sessão de alongamento e depois. Diferença em Db entre a nota justa numa 

escala temperada e a nota produzida pelo INSTRUMENTISTA.  
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Obs. Análise da nota Fá #, a sexta na escala de La maior, com os seis picos dos principais harmónicos.  

  

7. ANALISE DOS RESULTADOS:  

Resultados Estudo do Alongamento e Violino Teste T pareado   

Média da Sexta Antes do Alongamento x Média da Sexta Após o Alongamento  

  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Sexta Antes  12  1,58  12,266  
0,154  

Sexta Após  12  -0,75  9,471  

  

  

 
Teste T pareado Oitava Antes do Alongamento x Oitava Sexta Após o Alongamento  

  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Oitava Antes  12  3,67  14,487  0,043  
Oitava Após  12  -4,58  12,206  
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1 mês  

Teste T pareado Média da Sexta Antes do Alongamento x Média da Sexta Após o Alongamento (1 mês depois)  

  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Sexta Antes  12  1,50  12,152  
0,372  Sexta Após  12  -1,75  7,659  

 
 

Oitava Antes do Alongamento x Oitava Sexta Após o Alongamento (1 mês depois)  

  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Oitava Antes  12  3,58  14,362  
0,979  

Oitava Após  12  3,42  8,764  
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Frequência Delta Antes do Alongamento x Frequência Delta Após o Alongamento  

  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Delta Antes  12  2418,75  1275,39  0,068  
Delta Após  12  2988,58  1448,60  

  

 
 

Frequência Sigma 6 picos Antes do Alongamento x Frequência Sigma 6 picos Após o Alongamento  

  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Sigma 6 picos Antes  12  558,50  24,27  
0,092  

Sigma 6 picos Após  12  574,33  37,36  

  

Qualidade objetiva do som emitido   
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  N  Média  Desvio-Padrão  Valor P  

Sexta 1 Antes  12  1,50  14,158  
0,640  

Sexta 1 Depois  12  2,75  7,124  

Sexta 2 Antes  12  
1,58  11,008  

0,079  
Sexta 2 Depois  12  -4,17  14,377  

1 mês – Sexta 1 Antes  12  1,417  14,016  

0,406  
1 mês – Sexta 1 Depois  12  -2,83  11,892  

1 mês – Sexta 2 Antes  12  1,58  11,008  

0,425  
1 mês – Sexta 2 Depois  

12  
-0,67  6,300  

  

Os testes pareados mostram que não e possível afirmar que a preparação física dos 

músicos modificou a afinação e a produção musical, porque o P é sempre superior a 5%.  

  

    

Inquérito  

Completamos o estudo pedindo a cada músico de avaliar e efeito da preparação sobre 

si mesmo, sobre diferentes pontos de vista.  

Utilizamos uma escala visual.   

  

  

Últimas análises  
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Pedimos a cada músico de responder na pergunta, fazendo um pequeno traço vertical 

numa reta horizontal de 15 centímetros de comprimento e graduada de 0 a 10.  

Para cada pergunta era dado o significado do valor 0, do valor 5, e do valor 10, 

deixando livre a avaliação intermediaria.  

Depois, classificámos os resultados em 5 intervalos de categorias semânticas, cujo 

sentido estava dependendo das perguntas.   

Primeira 0-2 | Segunda 3-4 | Terceira 5-6 | Quarta 7-8 | Quinta 9-10  

Fizemos um primeiro inquérito simples depois de um mês, sobre afinação e produção 

musical.  

Completamos esse inquérito apos 17 meses.  

Consegui encontrar unicamente 10 dos 12 participantes, e completamos as perguntas 

com a avaliação do real interesso pelo método, a real frequência da prática.  

Os quadros das respostas seguem: Após um mês:  

 

 

 

 

  

  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Musicais 

 

 32 

 

 

 

 

 

 

Globalmente, os músicos pensam que o método melhorou a afinação e a produção sonora, 

mesmo se não conseguimos mostrar isso com o teste pareado. 

  

  

  

  

  

  

  

Após 17 meses, o inquérito mostra:  
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8. DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

Convencer sete músicos sobre dez a regularmente praticar uma prevenção me 

parece um resultado interessante. Como sempre, será muito difícil determinar se 

realmente se produziu uma melhoria musical ou se trata de uma opinião a priori favorável 

devido a outros fatores: a ideia difundida da prevenção, a opinião do professor deles, ou 

o fato que eles acham o pesquisador simpático.  

Escolher um afinador eletrónico para avaliar a afinação utilizando a escala 

temperada poderia ser criticado: para a oitava, não tem dúvida que se trata da frequência 

dobrada, mais para a sexta, existe para um violinista uma dúvida a respeito da altura dessa 

sexta… As escalas de Zarlindo, de Pitágoras, mostram um intervalo diferente da escala 

temperada, compromisso tornado necessário para afinar o teclado.  

Para Pitágoras, que constrói a escala utilizando as quintas (3/2 da frequência da 

tónica) e utilizando os harmónicos naturais para construir a escala, uma sexta é 27/16 da 

frequência da tónica  

Para Zarlindo, que tenta fazer soar os acordos perfeitos maiores, a escala é 

diferente, com pequenos e grandes tons, e uma sexta representa 5/3 da frequência da 

tónica.  

Bach tenta resolver o problema na sua famosa obra do teclado bem temperado, 

propondo uma afinação que permite dividir a oitava em 12 semitons iguais, iguais a raiz 

12 de 2, com o do sustenido igual a ré bemol por exemplo, o que representa uma boa 

aproximação…mais um violinista percebe o intervalo de Coma entre dois semitons 

sucessivos, necessários quando por exemple a obra passa de um tom maior a um tom 

menor.  

Quanto a musicalidade, a produção Sonora, a hipótese retida é que o timbre, a 

riqueza depende do número de harmónicos, e da soma das amplitudes das seis mais 

audíveis no espectro sonoro.  

Um som puramente sinusoidal sem harmónicos é desagradável, como uma flauta 

simples tocada por um menino que naos sabe fazer vibrar o sopro, o que cria um vibrato 

e harmónicos.  

Mas, será que essa repartição dos harmónicos não seria uma característica do 

violino tocado, e não da habilidade do instrumentista?  
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A recente pesquisa do CNRS (Dra Fritz) que compara os violinos antíguos famosos 

e os instrumentos novos parece mostrar que os excelentes instrumentistas não souberam 

distinguir os antigos dos modernos, o que significa que o valor e a riqueza do som emitido 

é essencialmente devido ao instrumento, quando os músicos tem um bom nível, o que é o 

caso dos instrumentistas avaliados nesse estudo.  

O inquérito parece mostrar um certo grau de satisfação em relação a ocorrência de 

patologia musculo esquelético. Mais, não se pode tirar conclusões com um número tao 

pequeno de instrumentistas que mantiveram uma rotina de prevenção.  

Esse estudo deveria ser continuado com um número muito maior de 

participantes…Por exemplo aplicar esse esboço de metodologia a uma grande orquestra 

sinfónica. Como se trata de um método rápido, deveria ser fácil convencer o Maestro de 

impor, antes do ensaio, esses 5 minutos que necessitam nenhum acessório, e pouco 

espaço.  

Nosso argumento principal de motivação pela melhoria musical poderia num 

primeiro tempo assim ser substituído por uma nova disciplina coletiva imposta.  

Num Segundo tempo, seria possível avaliar as modificações musicais com um 

método mais sofisticado de avaliação do espectro sonoro produzido.  

  

9. CONCLUSÃO  

Meus poucos participantes afirmam que eles aprenderam muito com esse estudo, 

e que a rotina deles mudou. Isso nos deixou satisfeitos, apesar desse resultado estatístico 

não tão significativo ou satisfatório. Um universo de estudo maior, um tempo maior de 

prática, assim como um controle mais frequente da execução poderia, estamos convictos, 

levar a resultados mais significativos. Mais, seguramente, aprendemos muito com esse 

estudo, e certamente isso tem muito valor.  
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Orquestra Geração de Amarante: Inclusion by Music 
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Resumo 

Esta investigação científica, centra-se no estudo do projeto Orquestra Energia, mais especificamente no 

projeto desenvolvido pelo Centro Cultural de Amarante. A Orquestra Energia é a continuidade da conhecida 

Orquestra Geração, o El Sistema Venezuelano. “Durante este artigo será sempre apelidada de Orquestra 

Geração, para facilitar todo o sistema de integração e para que seja percebido o percurso e início do El 

Sistema”. Será abordada a implementação da mesma, passando pela sua criação, até aos dias de hoje. A 

Orquestra Energia, na Zona Norte é composta por três núcleos: Amarante, Murça e Mirandela 

respetivamente. Este artigo fará referência ao núcleo de Amarante, atendendo não só à questão geográfica, 

mas também a todo o meu envolvimento na gestão e organização do seu funcionamento no Centro Cultural 

de Amarante, instituição que pedagogicamente dirijo. A Orquestra Geração é um projeto social de crianças 

e jovens, que visa, promover a integração social através da música. Direcionado a crianças e adolescentes 

em situação de risco e vulnerabilidade educativa e social. A relação música e inclusão social, bem como, a 

oportunidade que cada individuo deve ter no acesso a ambientes em que se processa a educação musical, 

independentemente da sua condição económica, social, etnia, religião, herança linguística, cultural ou sexo, 

assume aqui um papel fundamental. A música é neste contexto encarada como promotora de cidadania e 

de inclusão social, de pertença e de desenvolvimento da identidade inserido num grupo, promovendo novas 

perspetivas de vida nestas crianças e ou adolescentes. O presente artigo, visa ainda, promover o projeto da 

Orquestra Geração e desafiar a criação de outros projetos do mesmo género, com vista à integração social 

e cultural, de milhares de crianças e jovens em todo o mundo. 

Abstract 

This scientific research, focuses on the study of the Orquestra Energia project, more specifically on the 

project developed by the Cultural Center of Amarante. Orquestra Energia is the continuity of the well-

known Generation Orchestra, El Sistema Venezuelano. "During this article will always be dubbed the 

Generation Orchestra, to facilitate the entire integration system and to make sense of the course and 

beginning of The System." It will be approached the implementation of the same, going through its 

creation, until the present day. The Orquestra Energia, in the North Zone is composed of three nuclei: 

Amarante, Murça and Mirandela respectively. This article will refer to the center of Amarante, attending 

not only to the geographic question, but also to all my involvement in the management and organization of 

its operation in the Cultural Center of Amarante, institution that I pedagogically direct. The Orquestra 

Geração is a social project for children and young people, aimed at promoting social integration through 

music. Directed to children and adolescents at risk and educational and social vulnerability. The relationship 

between music and social inclusion, as well as the opportunity that every individual should have in 

accessing environments in which musical education takes place, irrespective of their economic, social, 

ethnic, religious, linguistic, cultural or sex heritage, assumes here role. Music in this context is seen as 

promoting citizenship and social inclusion, belonging and the development of identity within a group, 

promoting new perspectives of life in these children and adolescents. This article also aims to promote 

the project of the Orquestra Geração and to challenge the creation of other projects of the same genre, with 

a view to the social and cultural integration of thousands of children and young people around the world. 
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1. INTRODUÇÃO 

A finalidade deste estudo, é contribuir para a divulgação de um projeto que 

demostra, que a música pode fazer “milagres”, no que concerne ao nível social, 

educacional e emocional. O Centro Cultural Amarante assume-se como, agente ativo e 

impulsionador, numa perspetiva cultural e social da aprendizagem em que os conceitos 

comunidade de prática e participação atingem um papel fundamental para os agentes 

participativos “crianças e jovens” desta Orquestra Energia. 

A música tem um papel fundamental. Como é que situamos e inscrevemos a 

música nas nossas práticas sociais, e que sentido de utilidade ela adquire na formação e 

desenvolvimento da identidade pessoal destas crianças? “Haverá, ainda assim, lugar 

para observar fenómenos de apropriação social mais larga do que a pequena elite social 

da “alta Cultura”?” (Silva, 2017, p. 8). O El Sistema, constitui uma resposta mais 

completa e rápida a esta pergunta. A música será o pilar central para o desenvolvimento 

das crianças e jovens, usado pelos aguentes secundários “professores” técnicas e 

métodos de fácil interlocução, partindo do ponto de partida que os alunos começam a 

tocar por imitação. Por si só, está técnica vai contra aos métodos convencionais do 

ensino artístico, mas é uma estratégia para o sucesso educativo das crianças e uma 

integração no meio social. 

Existem dois aspetos importantes, que o El Sistema não consegue esconder nas 

crianças e jovens oriundos de meios sociais afastados e muitas vezes excluídos do seu 

mundo; traços observáveis de falta de afetividade e sorrisos rasgados pela oportunidade 

que lhes foi dada. A formação e as estratégias do ensino privilegiado, faz criar a 

confiança e a socialização das crianças e jovens que no projeto estão envolvidos. 

Estudar, com cuidado e densidade conceptual, o decurso e o impacto do projeto da 

Orquestra Energia de Amarante é também oferecer um contributo para a realização de 

estratégias de educação e integração através da música. 

Na verdade, e à semelhança do projeto venezuelano, o projeto da 

Orquestra Energia foca-se numa perspetiva de inclusão social através 

da música, prioritariamente dirigido a crianças e jovens adolescentes 

em situações de maior risco e vulnerabilidade educativa social (Mota 

& Lopes, 2017, p. 14). 
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Esta investigação vai incidir sobre um projeto de caráter educativo, que envolveu 

a interação entre professores e alunos; considerou-se que seria mais adequada uma 

abordagem investigativa de caráter qualitativo, orientada para a compreensão e 

transmissão da realidade observada e não para a sua explicação. Como toda a 

investigação têm sempre uma razão de ser, está vai seguir como ponto de partida. 

“Que importância terá a música na integração destes jovens na sociedade atual?” 

 

2. REALIDADE ENVOLVENTE 

2.1. Sociodemográfica, histórica, económica e cultural 

O Concelho de Amarante situa-se na região Norte de Portugal (Baixo Tâmega) 

pertencendo ao Distrito do Porto. Divide-se em 40 freguesias e estende-se por uma 

superfície global de 301.5 km
2

. A população total do concelho, com base nos dados 

definitivos dos censos de 2011 é de 56 264 habitantes. Amarante possui uma área 

territorial de 29 000 hectares, sendo o maior concelho do Distrito do Porto. Inclui a 

Serra do Marão, considerada uma das maiores serras do país, que atinge os 1450 metros 

de altura e a Serra da Aboboreira. O concelho é atravessado pelo rio Tâmega, rio Ovelha 

e Olo e faz fronteira a norte com o município de Celorico de Basto, a nordeste com 

Mondim de Basto, a leste com Vila Real e Santa Marta de Penaguião, a sul com Baião, 

Marco de Canaveses e Penafiel, a oeste com Lousada e nordeste com Felgueiras. 

Amarante, devido à sua localização geográfica, adquiriu uma posição essencial no que 

diz respeito à passagem das populações para Trás-os-Montes e Alto Douro (Lopes, 

2004, p. 20). 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA ACOLHEDORA DO PROJETO 

O Centro Cultural de Amarante, Conservatório de Música e Dança Maria Amélia 

Laranjeira, é uma associação cultural de utilidade pública criada em 1981 sem fins 

lucrativos, tal como o nome indica, no município de Amarante. 
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Por despacho do Primeiro-Ministro, foi declarada a 26 de junho de 1990, como 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, nos termos da publicação na segunda Série do 

Diário da República n.º 159, de 12 de julho de 1990 e diploma existente na sua sede. 

O Centro Cultural de Amarante, Escola de Música e Dança, Maria Amélia 

Laranjeira é uma associação de caráter cultural, desportivo e recreativo, constituída 

pelos seus associados. Rege-se pelo Regulamento Geral Interno, cuja aprovação e 

alterações são da competência da Assembleia Geral, pelo Projeto Educativo e por 

Regulamentos Específicos Internos, existentes para cada setor de atividade e 

aprovados pelo Conselho Pedagógico e pela Direção; o Centro Cultural de Amarante 

é um estabelecimento do Ensino Particular e Cooperativo com um setor de Ensino 

Artístico Especializado de Música e Dança. 

Este estabelecimento de ensino acolhe vários projetos educacionais, inclusive 

o Projeto Orquestra Geração de Amarante. Dentro dos vários setores de atividades, 

engloba projetos ligados à música, dança, teatro e artes plásticas no ensino privado, 

existindo para cada um destes setores, um Regulamento Específico Interno. Esta 

instituição desenvolve também inúmeras atividades culturais no seu seio, 

nomeadamente conferências, exposições, workshops, espetáculos musicais, de dança 

e teatro, entre outras. 

Foi-lhe concedida autorização definitiva de funcionamento (DREN / nº 231), 

por Despacho do Diretor Regional Adjunto de 8 de junho de 2009 e paralelismo 

pedagógico, por despacho do Diretor Regional de Educação, datado de 04/02/2011. 

O Centro Cultural de Amarante passa então oficialmente a incluir uma escola 

do Ensino Artístico Especializado de Música e Dança no Ensino Básico e Secundário 

dentro dos seus vários setores, procedendo mais tarde, a uma reformulação dos seus 

Estatutos que foram aprovados por unanimidade em Assembleia Geral a 27 de março 

de 2010 e registados em Cartório Notarial em Amarante a 20 de julho de 2010. 

O regime de funcionamento do Conservatório de Música e Dança Maria 

Amélia Laranjeira, assim como de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos, bem como os direitos e deveres dos membros da comunidade escolar, 

estão especificados no Regulamento Específico Interno do próprio Conservatório, 

onde além de se poderem encontrar todas as regras fundamentais de funcionamento 
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do Conservatório, constitui um instrumento do exercício da autonomia do 

estabelecimento de ensino, proposto pela Direção Pedagógica e aprovado pelo 

Conselho Pedagógico e pela Direção do Conservatório. 

No que diz respeito ao acesso dos alunos do Ensino Regular ao Ensino Artístico 

Especializado, este é efetuado mediante o previsto pelo artigo 8 da portaria 225/2012 

de 30 de Julho, onde se verifica que podem ser admitidos nos Cursos Básicos de Dança, 

de Música ou de Canto Gregoriano os alunos que ingressem no 5.º ano de escolaridade, 

sendo para isso realizada uma prova de seleção aplicada pelo estabelecimento de 

ensino responsável pela componente de formação vocacional, onde o resultado obtido 

na prova anteriormente referida, tem um carácter eliminatório. O modelo da prova de 

seleção e as regras da sua aplicação são aprovados e posteriormente divulgados pela 

ANQEP, I.P. 

No que respeita ao Curso Básico de Dança, o Conservatório encontra-se 

vinculado administrativamente à Escola de Dança do Conservatório Nacional e no que 

se refere ao Curso Básico de Música, encontra-se vinculado ao Conservatório de 

Música do Porto, tendo autorização para ministrar em regime de planos e programas 

oficiais, os Cursos de Iniciação, Básico e Complementar de Dança e Música, tendo 

abertos de momento os Cursos de Clarinete, Flauta Transversal, Piano, Saxofone, 

Trompa, Trompete, Violino, Violoncelo, Percussão, Oboé, Tuba, Trombone, Flauta de 

Bisel, Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, entre outros. 

Quanto ao regime de funcionamento do Conservatório, no que diz respeito à 

duração do ano letivo, o Conservatório de Música e Dança Maria Amélia Laranjeira, 

rege-se pelo calendário oficial das escolas do ensino público, no que diz respeito ao 

início e final do ano, período de férias de Natal, Carnaval e Páscoa, interrupções letivas 

e outras, são sempre afixadas nas zonas das informações do Conservatório. 

Relativamente aos Cursos oficialmente ministrados, estes funcionam em 

conformidade com a legislação que regulamenta os planos de estudos (Básico - portaria 

225/2012 de 30 de julho, complementar – Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto), dos 

Cursos de Iniciação Musical e de Dança, Curso Básico e Complementar de Música, 

em regime Articulado e Supletivo e o Curso Básico e Complementar de Dança em 

regime Articulado. 
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O Curso de Iniciação Musical e de Dança destina-se aos alunos que começam 

a fazer a sua aprendizagem no ensino da música e da dança, de modo a mais tarde 

poderem ingressar no Ensino Articulado. Os alunos que frequentam o 1º Ciclo Ensino 

Básico, têm um currículo obrigatório de Iniciação Musical (três horas letivas semanais 

distribuídas pelas disciplinas de Instrumento, Formação Musical e Classe de 

Conjunto) e de 3 horas letivas semanais de Dança. A sua progressão decorre do 1º 

ao 4º nível, com duração e conteúdos dependentes dos critérios de organização e 

avaliação estabelecidos pela Direção Pedagógica e do percurso individual do aluno. Na 

Iniciação Musical a aula de Instrumento tem a duração de uma hora semanal, 

partilhada por dois alunos de nível etário e formativo semelhante. 

O Curso Básico em regime Articulado engloba cinco graus de aprendizagem e 

podem ser frequentados, segundo o previsto pela portaria 225/2012 de 30 de julho. Os 

planos de estudo e critérios de avaliação do Curso Básico são estabelecidos na 

legislação em vigor para o ensino artístico oficial, tendo os mesmos, paralelismo 

pedagógico. Quanto ao Curso Básico em regime Supletivo, este destina-se aos alunos 

que não estão abrangidos pelas condições de ingresso no regime Articulado, sendo os 

seus planos de estudo constituídos exclusivamente, pela componente de formação 

vocacional dos planos de estudo constantes dos anexos nº3, nº4, nº5 e nº6 da portaria 

225/2012 de 30 de julho. 

O Curso Complementar de Instrumento em regime Articulado, engloba três 

graus de aprendizagem e podem ser frequentados, segundo previsto pela portaria 243-

B/2012 de 13 de agosto. Os planos de estudo e critérios de avaliação do Curso 

Complementar, são estabelecidos na legislação em vigor para o ensino artístico oficial, 

tendo os mesmos, paralelismo pedagógico. Quanto ao Curso Complementar em 

regime Supletivo, este destina- se aos alunos que não estão abrangidos pelas condições 

de ingresso no regime Articulado, sendo os seus planos de estudo constituídos 

exclusivamente, pela componente de formação científica e técnica-artística dos planos 

de estudo constantes dos anexos nº 2, nº 3 e nº 4, sendo aplicada a tabela constante do 

anexo nº 6 da portaria 243-B/2012 de 13 de agosto. 

Após a conclusão, com aproveitamento, dos Cursos Básico e Complementar de 

Música e Dança, é conferido aos alunos um diploma de conclusão de curso de acordo 

com o modelo previsto para o Curso Básico, da portaria 225/2012 de 30 de julho, e 

para o Curso Complementar, previsto na portaria 243-B/2012 de 13 de agosto.  
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4. ORQUESTRA GERAÇÃO 

Este projeto foi importado da Venezuela, inspirado num projeto que já conta 

com 38 anos de implementação e que engloba alguns milhares de crianças, sendo um 

exemplo internacional de sucesso: alunos em risco de abandono e/ou insucesso escolar 

são encorajados a desenvolver valores importantes como a pontualidade, a disciplina, 

a persistência e o trabalho em grupo, entre outros. A Orquestra Geração enquanto 

projeto sociocultural, pretende contribuir para o desenvolvimento das crianças e dos 

jovens através de uma aprendizagem musical, direcionada para o trabalho em 

conjunto. Ao incutir e desenvolver o gosto pela prática musical nas crianças e jovens, 

pretende promover todo um conjunto de competências, que sendo inerentes ao trabalho 

em orquestra, são igualmente fundamentais à vida em sociedade. Em Portugal, o 

Projeto Orquestra Geração encontra-se atualmente implementado em quinze núcleos, 

abrangendo mais de 800 crianças e jovens. 

 

5. EL SISTEMA: o sistema nacional de orquestras juvenis e infantis da Venezuela 

Em 1975, o Maestro José António Abreu, decidiu por em prática um sonho seu: 

criar um programa de características pedagógicas que se adaptasse ao contexto 

Venezuelano. 

Posto isso, apoiado por um decreto oficial de 1964, que previa a prática de 

grupo obrigatória para todos os alunos de escolas de música do Estado, reuniu então 

um conjunto de oito jovens estudantes da Escola de Música José Angel Lamas para 

levar a cabo um programa de ensino e criar uma metodologia capaz de se adaptar à 

metodologia de ensino existente em outros países, à realidade da Venezuela. Surge 

então a primeira Orquestra Sinfónica Juvenil da Venezuela, que se estreia a 30 de abril 

de 1975. 

Em 20 de fevereiro de 1979, foi constituída a Fundação do Estado para a 

Orquestra Nacional Juvenil da Venezuela, segundo o Decreto nº 3.039, publicado no 

Diário Oficial nº 31.681, com o intuito de obter o financiamento necessário para a 

formação de músicos qualificados e desenvolvimento de todas as atividades 

englobantes. Em 1996, constituiu-se a Fundação do Estado para o Sistema Nacional 

de Orquestras Juvenis e Infantis da Venezuela, (FESNOJIV), com o objetivo de apoiar 
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o desenvolvimento e divulgação de todas as orquestras juvenis e infantis da Venezuela, 

assim como desenvolver projetos direcionados para a formação dos elementos 

integrantes das orquestras. 

Em 2011 a FESNOJIV passa a denominar-se Fundación Musical Simón 

Bolívar, estando aliada ao Ministério do Poder Popular do Despacho da Presidência 

da República Bolivariana da Venezuela, passando a sustentar o funcionamento de todo 

o programa, inclusive a célebre Orquestra Sinfónica Simon Bolívar da Venezuela. 

Do ponto de vista prático, o sistema consiste em núcleos que operam em todas 

as cidades e vilas de todos Estados da Venezuela. Atualmente, fazem parte do sistema, 

24 orquestras do Estado e 285 orquestras (núcleos) juvenis e infantis, que a nível 

nacional geraram 5.620 empregos diretos e abrangeram 350 000 crianças e jovens 

desfavorecidos2. 

O programa é financiado quase na sua totalidade pelo Estado, com alguns 

apoios privados e conseguiu perseverar através de seis mudanças de governo. 

A partir do tema “Também Somos Venezuela”, foi criado em 1995 o Programa 

de Educação Especial (PEE). É um Programa de Educação Especial para crianças com 

deficiências auditivas, visuais ou cognitivas, assim como crianças que sofram de 

qualquer tipo de impedimento motor, autismo ou Síndrome de Down, que conta já 

com 20 núcleos e 30 agrupamentos, abrangendo 1800 crianças e jovens3. 

Uma das primeiras áreas a ser abrangida pelo PEE, foi a de deficiência visual. 

Entre outros obstáculos, a falta de partituras em sistema braille deu origem ao Centro 

de Investigação e Impressão de Música Braille, em Barquisimeto. 

O PEE abrange também crianças com surdez profundas. Deste projeto, faz 

parte o Coro das Mãos Brancas, criado em 1999 e constituído por crianças surdas e 

surdas-mudas com o mesmo objetivo dos outros programas: integrar as crianças na 

sociedade. 

O currículo do El Sistema permite aos alunos tocar arranjos simplificados de 

obras existentes e que as revisitem ao longo do seu percurso, o que aprofunda e 

enriquece a compreensão que eles têm das obras. 

Quanto à metodologia pedagógica, o método aplicado baseia-se num 

princípio extremamente simples: toda a criança começa por falar 

ouvindo e imitando os adultos antes de começar a escrever. Assim, 

os alunos, sempre na posse dos instrumentos, vão imitando aquilo 

que o professor faz (Saraiva, 2015, p. 20). 
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Este princípio vai contra o ensino da música do resto do mundo, pois no fundo 

o que transmite é que primeiro a criança faz e ganha gosto por fazer 

independentemente do refinamento do mesmo e só depois vai perceber o porquê e 

atingir e procurar qualidade. 

 

6. PROJETO EM PORTUGAL 

Em Portugal, o Projeto Orquestra Geração foi implementado no Casal da Boba 

(Escola Miguel Torga), na Amadora em 2007, tendo posteriormente sido 

implementado noutras localidades. A Fundação Calouste Gulbenkian, o Ministério da 

Educação, a Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN) e as Câmaras 

Municipais das cidades envolvidas foram as entidades de suporte e impulsionadoras à 

implementação do programa. Para os primeiros quatro anos (período   de   

experimentação) existiam   apoios garantidos do Fundo Nacional Europeu e de 

instituições privadas pretendendo-se a obtenção de uma certa autonomia a partir daí. 

A partir de 2008, o Projeto Orquestra Geração contou com o apoio da Fundação 

Energias de Portugal (EDP) para a aquisição de instrumentos. Em 2009, a Fundação 

EDP tornou-se também responsável pelo financiamento integral do Núcleo de 

Amarante e nos anos subsequentes, dos Núcleos de Mirandela e Murça. 

Atualmente o Projeto Orquestra Geração conta com os apoios do Ministério da 

Educação, do Ministério da Administração Interna, do Governo Civil, da Área 

Metropolitana de Lisboa; com o financiamento do QREN e Fundo Social Europeu, 

da Câmara Municipal de Lisboa, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação 

EDP, da Fundação Portugal Telecom e da RTP, entre outros. “Tendo como principal 

público-alvo crianças do 1º ciclo, mas incluindo também jovens do 2º e 3º ciclos de 

escolaridade, o Projeto Orquestra Geração proporciona a abertura do ensino da música 

e a prática em contexto orquestral a muitos jovens que dificilmente a ele teriam acesso, 

sendo a frequência gratuita (incluindo os instrumentos). A implementação do projeto 

em cada núcleo/escola faz-se em três fases: no primeiro ano introduzem-se os 

instrumentos de cordas, abrangendo 30 a 60 crianças; no segundo ano introduzem-se 

os instrumentos de sopro, englobando cerca de 20 crianças; e no terceiro ano 

introduzem-se os instrumentos de percussão abrangendo 4 a 8 crianças” (Projeto de 

Resolução n.º 641/XI-1ª, Assembleia da República, 2013)4. 
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O Plano de Estudos contempla aulas de: Formação Musical (uma hora 

semanal); Instrumento (uma hora semanal para um grupo de dois alunos); Naipe (duas 

horas semanais); Orquestra (três horas semanais), podendo ser realizados pequenos 

ajustes na carga horária de acordo com as necessidades identificadas em contexto. 

As escolas devem disponibilizar os espaços físicos necessários (em horário de 

funcionamento viável) para a execução do projeto e um coordenador interno, de 

preferência do grupo de formação musical, com horário previsto para o efeito 

(embora isto na prática nem sempre se verifique), responsável pela logística e pelo 

apoio pedagógico do projeto que trabalha em colaboração com o Coordenador 

Regional nomeado pela EMCN. A disciplina de Formação Musical / Coro, pode ser 

atribuída a professores de Formação Musical do agrupamento, se esta opção favorecer 

um maior envolvimento com a escola de acolhimento, desde que tenham formação na 

metodologia do projeto. 

Para garantir a estabilidade do corpo docente na Zona Sul, este passou a ser 

recrutado e contratado pelas escolas públicas do ensino especializado da música para 

este projeto especial, “nos termos da lei aplicável ao ensino especializado da música, 

salvaguardando a obrigatoriedade de frequência de formação específica na 

metodologia” (EMCN, 2009, p. 20). 

Na Zona Norte, o recrutamento e contratação do corpo docente, fica à 

responsabilidade da Escola de Música onde o projeto está implementado. 

A Orquestra Geração tem coordenação pedagógica da Escola de Música do 

Conservatório Nacional, que elaborou o programa de desenvolvimento do projeto, em 

colaboração com Pedro Muñoz e Ana Beatriz Manzanilla (formados no El Sistema e 

residentes em Portugal), que para além de responsáveis pelos primeiros estágios de 

formação de professores, foram os primeiros Coordenadores Nacionais da Orquestra 

Geração. Atualmente, os Coordenadores Nacionais são Juan Maggiorani, Bruno 

Santos e Eduardo Lala. Como encarregado da Orquestra Geração, temos o Dr. António 

Wagner Diniz, adjunto da Direção da EMNC e como assessora da Direção para a 

Orquestra Geração temos a Dra. Helena Lima. 

Atualmente, o Projeto Orquestra Geração é constituído por 15 Núcleos: 11 na 

região de Lisboa, 3 no Norte do país (Amarante, Mirandela e Murça) e 1 em Coimbra, 

abrangendo mais de 800 crianças e cerca de 80 professores. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Musicais 

 

 46 

Quanto à metodologia pedagógica, que vai ser apresentada mais à frente, está 

baseia- se num sistema de imitação, onde a criança ou jovem cria o gosto por fazer 

através dos modelos (professores) e só depois percebe e aperfeiçoa a qualidade do 

mesmo. 

Dando o exemplo dos instrumentos de corda, primeiro em cordas soltas 

e depois progressivamente aprendendo as diversas posições, através da 

execução de melodias muito simples baseadas em canções populares e 

infantis. Seguidamente, nas aulas de formação musical, vão aprendendo 

o significado dos símbolos musicais, tendo sempre como base as 

mesmas melodias que vão aprendendo no instrumento. A reprodução 

vocal das melodias é igualmente realizada, não só como forma lúdica 

de abordagem da música, mas também como instrumento ideal para a 

memorização das mesmas. Sendo a prática de conjunto privilegiada na 

aplicação desta metodologia, o horário semanal do aluno tem em média 

8 horas semanais e é distribuído da seguinte forma: 3 horas de prática 

de orquestra (dividida em dois períodos de 1h e 30m cada), 2 hora de 

naipe (todos os instrumentos do mesmo tipo), 1 hora de aula de técnica 

instrumental (2 a 3 alunos por turma) e 1 hora de formação musical e 

coro e desde o presente ano letivo uma hora de expressão dramática. O 

sistema pretende-se flexível, podendo em determinada altura e de 

acordo com o desenvolvimento dos alunos, os professores 

privilegiarem um tipo ou outro de aulas em regime mais intensivo, 

substituindo, por exemplo, aulas de orquestra por naipes (numa fase 

mais inicial da aprendizagem das peças) e vice-versa, os naipes por 

aulas de orquestra em momentos que antecedem os Concertos (Pinho, 

2017, p. 96). 

A Orquestra, para além de implicar disciplina, concentração, respeito pelos 

outros e pelas diferentes culturas, fomenta igualmente o desenvolvimento de 

competências de cooperação muito fortes, onde o papel individual de cada elemento é 

essencial ao sucesso do grupo. Assim sendo, e dado que só com o domínio das 

particularidades e dificuldades de cada instrumento é possível a prática orquestral, foi 

criado um Programa Individual de Instrumento5 a ser seguido pelos alunos da 

Orquestra Geração. 

7. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

O objetivo dos Programas de Instrumento é oferecer as ferramentas básicas 

para o desenvolvimento das competências musicais na área do Instrumento, 

pretendendo transmitir os conhecimentos básicos requeridos para abordar a prática 

orquestral, enquanto ferramenta fundamental no desenvolvimento instrumental 

individual. Os programas têm um desenvolvimento progressivo, partindo do simples 

para o complexo; têm como ferramenta essencial, no início da aprendizagem, o uso da 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Musicais 

 

 47 

“imitação” enquanto principal estratégia didática na construção das destrezas dos 

alunos. Os programas são teórico-práticos, sendo o ensino dos conceitos indissociável 

da prática, acompanhando-se um ao outro a par e passo, promovendo no aluno a 

capacidade para ser, também, construtor do seu próprio conhecimento. 

Existe um plano de estudo nacional que incluí uma sequência musical 

estabelecida. Contudo, o programa pode ser adaptado a cada realidade. Todo os planos 

de estudos começam com arranjos simplificados de grandes obras, obras estas que 

posteriormente podem ser reintroduzidas à medida que as crianças vão progredindo. 

 

8. OBJETIVOS SÓCIO COMPORTAMENTAIS DO PROJETO 

O Projeto Orquestra Geração, centra-se na ação e integração social através da 

prática musical, assumindo como objetivos principais, promover a inclusão social das 

crianças e jovens problemáticas, desfavorecidas ou em risco de abandono e/ou 

insucesso escolar. Para isso, deve-se promover o trabalho de grupo, a disciplina e a 

responsabilidade para uma melhor cidadania, assim como a autoestima das crianças e 

das suas famílias, pretendendo-se aproximar os pais do processo educativo dos filhos 

e contribuir para a construção de projetos de vida dos mais novos, promovendo o 

acesso a uma formação musical que seria impossível para a maioria das crianças e 

jovens que vivem em contextos de exclusão social e urbana. 

A frequência da Orquestra Geração tem como objetivo proporcionar aos alunos 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento das seguintes competências6: 1. Saber estar com 

os outros – com os colegas, professores e restantes responsáveis, contribuindo para um 

ambiente saudável de convivência, tratando a todos com delicadeza e respeito, quer 

nos momentos de ensaio ou de apresentações, quer nos momentos de recreio; 2. Ser 

colaborante com os colegas menos avançados, ajudando os mesmos na integração na 

orquestra; 3. Ser responsável na sua participação – primar pela assiduidade, 

pontualidade e empenho; 4. Saber respeitar todo o meio envolvente – os espaços, os 

vários equipamentos; 5. Colaborar na organização e manutenção – dos espaços físicos 

da orquestra, assim como dos instrumentos musicais; 6. Desenvolver um espírito forte 

– de entreajuda, de companheirismo e de responsabilização pelos resultados do grupo. 

Espera-se que com o desenvolvimento dessas competências, as crianças 

sociabilizem através da música, onde a promoção do trabalho em conjunto passe a 
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desempenhar um aspeto dominante, de modo a promover o respeito mútuo e pelos 

restantes membros da comunidade educativa, representados na orquestra pela figura 

dos professores, maestros e funcionários. 

Este sistema, promove igualmente nas crianças e nos jovens, a autoconfiança e 

o conhecimento que lhes permitirá atingir, a médio e longo prazo, um desenvolvimento 

pessoal que lhes possibilite uma melhor definição da sua vida profissional e contribuir 

para um melhor rendimento escolar, combatendo o abandono e a exclusão, 

estabelecendo elos de ligação à escola e à comunidade, contribuindo assim para a sua 

integração social. 

 

9. MÚSICA E INCLUSÃO SOCIAL 

Quando falamos em inclusão social referimo-nos necessariamente, a um 

processo multidimensional. Por outras palavras: a inclusão social (tal como a exclusão, 

conceito relacional por excelência) implica uma certa duração de tempo, uma 

cumulatividade de situações interligadas, uma exposição a padrões de socialização 

mais ou menos sistemáticos (Bourdieu, 1989). Uma outra forma é pensarmos a 

inclusão dentro de um sistema de desigualdade de classe social com outro tipo de 

desigualdade que são substantivamente tão importantes como as de génese étnica, de 

género, de orientação sexual (Bihr & Pfefferkorn, 2008). 

Compreender a relação entre a música e a inclusão social representa um ponto 

fulcral. Permitir-nos-á estabelecer o caminho para aferir o alcance social da inclusão, 

usando a música como fio condutor desse processo e como as competências são 

adquiridas e valorização através da música enquanto motor de inclusão social. 

De Nora (2000) teve um papel fundamental na interpretação da forma como a 

música marca o dia-a-dia dos indivíduos. Ao referir o contributo de Adorno, em 

primeiro lugar em termos do seu empenho no estudo de questões críticas fundamentais 

para a ciências humanas e, em segundo, no que se refere ao seu trabalho conceptual 

quando ao suposto papel da música na formação de uma consciência social, DeNora 

(2000, p. 3) critica a grande abordagem de Adorno. 
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Nesta matéria, o trabalho de Adorno representa o desenvolvimento 

mais significativo no séc. XX acerca da ideia de que a música é uma 

“força” na vida social, um material para a construção da consciência 

e da estrutura social. Mas, na medida em que não nos equipa com 

algo que permita visionar estas questões tal como realmente 

acontecem, a obra de Adorno acaba também por ser frustrante; o seu 

trabalho não oferece nenhum quadro conceptual de referência a partir 

do qual se possa ver a música no ato de trabalhar a ausência de 

consciência, nenhuma consideração acerca da forma como a música 

entra em ação. Assim, a fraqueza do trabalho de Adorno reside na 

sua incapacidade de nos dar os meios através dos quais se possam 

avaliar as suas afirmações tentadoras. 

 

10. A MÚSICA EM PROJETOS SOCIAIS 

Nas últimas décadas, os projetos socias que se reclamam do poder 

transformador da música e de promover a mobilidade social através de atividades da 

música, atingiu proporções muito significativas (Burnard, Dillon, Rusinek, & Saether, 

2008; North & Hargreaves, 2009; Hallam & Macdonald, 2009; Hallam, 2010; 

Tunstall, 2012). Estes projetos têm vindo a atrair financiamento um pouco por todo o 

mundo, desde governos, empresas, fundações e privados, tendo por base objetivos 

diferentes e dirigidos a população com características diversificadas. A música como 

prática social é encarada como um veículo para a promoção da cidadania e da inclusão 

social, do sentido e pertença e do desenvolvimento da identidade de grupo. Os projetos 

musicais que trabalham com populações em situação de exclusão relacionada com 

desvantagens sociais graves, podem promover novas perspetivas de vida (O´neill, 

2006, 2012). 

11. METODOLOGIA 

 

Todo o investigador procura uma resposta à questão que o inquieta. No entanto 

deve fazê-lo de uma forma sistemática, estabelecendo um processo metodológico para 

tal. 

Segundo Nérci (1977, p. 98), “Metodologia é o caminho que conduz ao 

conhecimento, e este é a energia que possibilita a ação consciente do homem com 

relação, ao meio aos seus semelhantes e a si mesmo”. 

Um projeto de investigação obedece a um conjunto de etapas devidamente 

delineadas associadas a determinadas opções metodológicas claras, estruturadas e 
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enquadradas na realidade da investigação. É necessário conhecer as principais 

características dos diversos estilos de pesquisa, assim como identificar os instrumentos 

de recolha de dados adequados para a realização da investigação. 

Aos diferentes tipos de abordagens correspondem, também, diferentes tipos de 

métodos de recolha de dados. Cada estilo de pesquisa comporta em si determinados 

métodos que lhe são próprios e a opção por determinada abordagem está condicionada 

pela natureza do estudo e da respetiva informação que se entenda conveniente. 

Contudo, “uma vez feita a opção relativamente à abordagem de pesquisa, o 

investigador, se assim o entender, pode afastar-se dos métodos associados a esse tipo 

de abordagem desde que julgue oportuno e pertinente esse afastamento” (Bell, 1997, 

p. 20). 

O presente trabalho de investigação centra-se na ação e integração social 

através da prática musical, assumindo como objetivos principais, promover a inclusão 

social. Para isso, deve-se promover o trabalho de grupo, a disciplina e a 

responsabilidade para uma melhor cidadania, assim como a autoestima das crianças e 

das suas famílias, pretendendo-se aproximar os pais do processo educativo dos filhos 

e contribuir para a construção de projetos de vida dos mais novos, promovendo o 

acesso a uma formação musical. 

Assim será apresentado um estudo de caso como metodologia geral, seguido 

de diversos métodos e técnicas de recolha de dados: Na primeira fase da investigação 

realizou- se uma análise documental da documentação já existente do início do deste 

artigo “projeto”. Na segunda fase do estudo serão utilizados os seguintes métodos: 

observação direta das aulas de (instrumento, naipes e orquestra), concertos ou 

apresentações da Orquestra e de toda a atividade desenvolvida pela mesma e 

entrevistas. O período dedicado ao trabalho de campo será adaptado ao calendário 

escolar e à disponibilidade dos participantes. Posteriormente, poderá ser aplicado um 

questionário com perguntas abertas; aos alunos antigos que já passaram pela 

Orquestra, e assim perceber alguns aspetos importantes. O questionário poderá ser em 

suporte de papel e os dados quantitativos e qualitativos serão analisados. Pretende-se 

uma investigação explorativa. Para tal, serão elaboradas e planeadas as estratégias de 

observação de aulas, ensaios, concertos e todos os interesses relevantes para que está 

investigação, seja o mais aprofundada possível. 
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12. RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados com esta investigação serão perceber a importância e 

o contributo da Orquestra Geração, no desenvolvimento das crianças e jovens. O 

projeto é uma boa aposta e realmente será demostrado que funciona. Deverá funcionar 

tendo por base em cariz de inclusão e funcionar num ambiente harmonioso, o que fará, 

com que a autoestima das crianças aumente e a prática de atividade em grupo resulte 

numa melhoria de comportamento, responsabilidade e saber estar na sociedade. 

A evolução dos alunos quer como indivíduos na sociedade, na escola, quer 

como músicos, será notória e digna de mérito por parte de todos os envolvidos no 

projeto, que o abraçam e se dedicaram a ele tão carinhosamente desde o início. Os   

resultados   da evolução e aprendizagem musical dos alunos, dependerá de dois fatores 

fundamentais: o professor e o aluno, dependendo das capacidades dos alunos e do 

modo como estes se relacionaram com a prática instrumental, e o modo como o 

professor conseguir fomentar o interesse dos mesmos, dotando os alunos das 

ferramentas necessárias para a sua evolução. Os resultados serão importantes para 

aferir a continuidade deste projeto e até se necessário, a sua reformulação, tanto ao 

nível de estrutura e implementação no terreno. 

 

13. CONCLUSÕES 

A música é um meio de inserção social. Através do Projeto Orquestra Geração, 

centenas de crianças e jovens do nosso país estão a integrar-se na sociedade, 

evoluindo não só como músicos, mas também como seres humanos. A troca de 

vivências e experiências, resultam num prolífero desenvolvimento íntegro e recíproco 

de todas as partes diretamente envolvidas no Projeto: alunos, encarregados de 

educação e professores aprendem a ultrapassar as adversidades da vida. A alegria das 

crianças e dos jovens, transmitida através do prazer da música é contagiante. A 

metodologia do El Sistema, eleva a autoestima dos alunos, ajuda a desenvolver e a 

melhorar a personalidade e o espírito de comunidade dos seus elementos, ao mesmo 

tempo que faz com que os laços se unam, quer no seio familiar, quer no seio escolar, 

fazendo com que o interesse demonstrado pelas atividades escolares aumente e gosto 

pela música também. 
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Este projeto resulta numa partilha de conhecimentos enriquecedores e o fato de 

poder elaborar no futuro a presente Investigação, sobre um tema tão nobre, faz com 

que me orgulhe ainda mais por fazer parte da implementação do Projeto Orquestra 

Geração de Amarante, assim como de todas as partes diretamente envolvidas: a 

Fundação EDP, enquanto financiadora do Projeto, o Conservatório de Música e Dança 

Maria Amélia Laranjeira, enquanto escola acolhedora e suporte de todo este Projeto, 

assim como de todos os professores, alunos, encarregados de edução e funcionários 

envolvidos no mesmo. 

Espera-se que através do presente artigo, se tenha conseguido demonstrar o 

valor do Projeto, vem como toda a sua estrutura. O mesmo será um desafio importante 

quer no aspeto social, quer no emocional, de uma realidade que será acompanhada no 

terreno passo a passo pelo investigado durante todo o Doutoramento. Está investigação 

vai procurar promover um projeto de sucesso, tendo sido já distinguido como uma das 

iniciativas a integrar as 50 Melhores práticas da Europa7. 
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A INCLUSÃO NA ACADEMIA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA COM EDUCAÇÃO MUSICAL  

Inclusion in the Music Academy of Santa Cecília: Report of an experience with musical 

education  

SILVA, Vladimir A. P.13, SOUSA, Geysy Carolline Pereira14, & DA SILVA Gustavo Júnior15  

  

Resumo 

A Academia de Música Santa Cecília (AMSC) é um projeto de cooperação técnica firmado entre 
a Diocese de Campina Grande, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) e a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e tem como objetivo atuar no campo 

educativo e artístico, atendendo alunos entre 8 e 17 anos. A ação tem caráter inclusivo e visa, 
além dos aspetos técnicos, promover a integração entre crianças e adolescentes oriundos de 

diferentes contextos econômicos, sociais e culturais e portadores de necessidades especiais ou de 
distúrbios da aprendizagem. Neste relato de experiência, abordaremos a primeira etapa do projeto, 

que ocorreu entre outubro e dezembro de 2016. A meta é descrever as atividades realizadas e 
refletir sobre o processo de inclusão e interação entre crianças e adolescentes com diferentes 

trajetórias e, mais particularmente, de que modo as atividades propostas contribuíram para o 

desenvolvimento de uma criança diagnosticada com Leucomalácia Periventricular (LPV).  

  

Abstract 

The Santa Cecilia Music Academy (AMSC) is a technical cooperation project signed between the 
Diocese of Campina Grande, the Paraíba Technological Park Foundation (PaqTcPB) and the 

Federal University of Campina Grande (UFCG), and aims to work in the field educational and 
artistic, attending students between 8 and 17 years. The action is inclusive and aims, in addition 

to the technical aspects, to promote integration between children and adolescents from different 

economic, social and cultural contexts and with special needs or learning disorders. In this 
experience report, we will cover the first stage of the project, which took place between October 

and December 2016. The goal is to describe the activities carried out and to reflect on the process 
of inclusion and interaction between children and adolescents with different trajectories and, more 

particularly, that the proposed activities contributed to the development of a child diagnosed with 

Periventricular Leukomalacia (PVL).  
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   1. INTRODUÇÃO  

A Academia de Música Santa Cecília (AMSC) é um projeto de cooperação técnica 

firmado entre a Diocese de Campina Grande, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba 

(PaqTcPB) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A AMSC tem como 

objetivo atuar no campo educativo e artístico, atendendo alunos entre 8 e 17 anos, 

oriundos de escolas públicas e privadas. A ação tem caráter inclusivo e visa, além dos 

aspetos técnicos, promover a integração entre crianças e adolescentes oriundos de 

diferentes contextos econômicos, sociais e culturais, com distúrbios da aprendizagem e/ou 

portadores de necessidades especiais.  

A AMSC conta com 40 crianças matriculadas e distribuídas em diferentes turmas, 

para as quais são ofertadas aulas de Teoria Musical, Flauta Doce e Canto Coral. As turmas 

são organizadas por faixa etária (Turma A, de 8 a 10 anos; Turma B, de 11 a 13 anos; 

Turma C, de 14 a 17 anos) e a carga horária semanal é de 3 horas-aula para cada uma, 

respetivamente.  

O projeto é financiado por várias fontes, recebendo doações de pessoas físicas e 

jurídicas. Os professores-bolsistas, alunos da Licenciatura em Música da UFCG, são 

também membros do Grupo de Pesquisa Unificado em Arte e Música 

(GRUNAMUSCNPq). Além de ministrar aulas, realizar ensaios e elaborar material 

didático, esses discentes colocam em prática, de modo orientado e supervisionado, os 

conteúdos estudados na graduação, bem como os resultados das pesquisas desenvolvidas 

no GRUNAMUS, conectando, desta forma, ensino, pesquisa e extensão, no âmbito 

universitário.  

Neste relato de experiência, abordaremos a primeira etapa do projeto, que ocorreu 

entre outubro e dezembro de 2016. A meta é descrever as atividades realizadas e refletir 

sobre o processo de inclusão e interação entre crianças e adolescentes com diferentes 

trajetórias e, mais particularmente, de que modo as atividades propostas contribuíram para 

o desenvolvimento de uma criança diagnosticada com Leucomalácia Periventricular 

(LPV).  
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2. RELATO  

A Teoria Musical foi aplicada de forma simples, prática e objetiva. Tomamos 

como referência o livro Exercícios de teoria musical: uma abordagem prática (Lima & 

Figueiredo, 2004). Seguimos a proposta dos autores buscando, sempre que possível, aliar 

o conteúdo teórico ao repertório. Abordamos os parâmetros do som, exploramos 

diferentes timbres, incluindo aqueles produzidos por instrumentos convencionais e pelo 

corpo, os sons internos e externos à sala de aula. Após esse período de sensibilização ao 

som, iniciamos com a notação musical, apresentando o pentagrama e as figuras de som e 

de silêncio. Realizamos atividades para identificação das notas na pauta, desenvolvemos 

exercícios melódicos e rítmicos, utilizando instrumentos como, por exemplo, a flauta doce 

e as claves, assim como palmas e voz. Em algumas ocasiões, adaptamos as propostas do 

livro-texto. Noutras, sentimos a necessidade de criar novas atividades para melhor atender 

aos nossos objetivos. Os conteúdos foram trabalhados em sequência, permitindo o seu 

encadeamento e melhor compreensão por parte dos alunos.  

As aulas de Flauta Doce foram realizadas com o propósito de permitir aos alunos 

fixar os conteúdos teóricos estudados e também vivenciar a prática instrumental 

juntamente com o canto, ampliando, assim, as possibilidades do saber/fazer musical. 

Falamos sobre a história e apresentamos curiosidades sobre o instrumento, bem como seu 

funcionamento e estrutura técnica. Tudo isso foi registrado no material didático que 

produzimos e que também tratava da postura corporal, da respiração, da digitação e da 

articulação. Como já exposto, os exercícios de teoria musical eram trabalhados também 

na aula de Flauta, ampliando a compreensão dos conteúdos estudados. À medida que os 

alunos demonstravam domínio do conteúdo, inseríamos novos desafios. Além dos 

exercícios técnicos, realizamos experimentos com o instrumento e também interpretamos 

músicas da tradição oral brasileira, dentre as quais Asa Branca, de Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira. Na ocasião, juntamos todos os alunos e dividimos a turma em três 

grupos: o primeiro formou o naipe das flautas; o segundo, o coral; o terceiro, a percussão. 

Elaboramos um arranjo coletivamente, cujo resultado foi positivo, razão pela qual os 

alunos sentiram-se estimulados e nos pediram para repetir a experiência.  

As aulas de Técnica Vocal aconteciam antes do ensaio coral. As seções iniciavam 

sempre com o mesmo procedimento: aquecimento corporal, exercícios de respiração e 

vocalizes. Com os alunos de pé e em círculo, realizamos exercícios corporais, pois 

compreendemos que para cantar é preciso aquecer (Mello, Andrada, & Silva, 2008).   
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Os exercícios compreendiam:   

1) erguer os braços, esticando o corpo como se fosse alcançar o teto;   

2) movimentar a cabeça lentamente, girando para os dois lados, esquerdo e direito, para 

frente e para trás;   

3) girar os ombros em sentido horário e anti-horário. Paralelamente, falamos sobre 

alinhamento corporal e explicamos sobre a importância da postura para o canto, 

ressaltando que a afinação e a sonoridade poderão ser comprometidas por conta da 

má postura. “Uma postura natural, ereta, permitirá ao cantor tirar o máximo proveito 

de sua voz, esteja ele sentado ou em pé” (Chevitarese, 2017, p. 15).  

O controle respiratório foi explorado nos aquecimentos vocais, pois é 

indispensável para o canto e extremamente importante para a afinação. Rotineiramente, 

realizávamos três exercícios básicos. O primeiro consistia apenas em inalar, reter o ar e 

exalar. Depois, levantávamos os braços acima da cabeça ao mesmo tempo em que 

inalávamos rápida e silenciosamente, concluindo com uma longa expiração em “s”, 

concomitante ao abaixamento dos braços. O terceiro, e último exercício respiratório, era 

uma variante do primeiro. No entanto, desta vez, o ar era liberado lentamente em cinco, 

dez e até quinze segundos. A meta era promover a consciência e a internalização do 

mecanismo do appoggio, recurso essencial para o canto com finalidades artísticas. 

Eventualmente, os alunos realizavam exercícios em duplas e/ou deitados no chão, 

observando todo o processo respiratório. As crianças e jovens absorveram estas técnicas 

e gradualmente passaram a usá-las durante a realização dos vocalizes e a interpretação do 

repertório, distinguindo sons com e sem apoio, com e sem ressonância.  

Fomos bastante criteriosos no processo de seleção e aplicação dos exercícios 

vocais. Primeiro, o nosso objetivo era conectar os vocalizes ao repertório que estava sendo 

preparado. Segundo, precisávamos trabalhar a extensão da voz levando em consideração 

os meninos que, por um lado, estavam em processo de muda vocal, e, por outro, aqueles 

que por timidez, por falta de estímulo e/ou preparo cantavam apenas numa determinada 

região, em geral a que lhes era mais confortável. Para estimular a prática do canto 

saudável, e porque acreditamos na estreita relação que há entre som e movimento, 

adotamos as direções de Leck (2001, 2009, 2010), que propõe a realização de vocalizes 

com as chamadas âncoras de movimento. Geralmente, esses exercícios partem da região 

aguda, a chamada voz de cabeça, e vão em direção à região mais grave da voz, sempre 

com um glissando. Os exercícios são acompanhados por gestos, e os cantores, enquanto 
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cantam, movem as mãos, os braços e o corpo, recurso auxiliar para a construção da 

sonoridade. As discussões propostas por Lakschevitz (2006) e Costa (2009), com relação 

ao trabalho vocal no coro infantojuvenil, também foram levadas em consideração na nossa 

prática. No que diz respeito ao repertório, nosso objetivo era trabalhar com música escrita 

originalmente para coro infantojuvenil. Para Figueiredo (1990, p. 24),  

A organização dos aspectos musicais e vocais relacionados com o 

ensaio pode ser estabelecida a partir da adequação do repertório. As 

diferentes etapas de um ensaio serão melhor desenvolvidas na medida 

em que estiverem facilitando a assimilação de conceitos através da 

experiência de cantar repertório que ilustra tais conceitos. Os conceitos 

musicais e vocais serão melhor aprendidos e assimilados quando o 

repertório do grupo reforçar os conceitos desejados.  

Como as nossas aulas iniciaram no mês de outubro e tínhamos em mente 

apresentar os primeiros resultados do trabalho já em dezembro, escolhemos um repertório 

apropriado para a época, as canções da Cantata do Sol e da Lua, de autoria de Vladimir 

Silva, um cordel baseado nas escrituras sagradas e que narra a trajetória de Jesus. O texto 

da Cantata está dividido em cinco partes: a anunciação à Maria, o nascimento na 

estrebaria, a visita dos três Reis Magos, a fuga para o Egito e as ações de Cristo na 

Galileia. As músicas, compostas de forma independente e em períodos distintos, foram 

concebidas originalmente para coro infantil, em uníssono, com acompanhamento 

harmônico, sempre numa perspetiva lúdica e didático-pedagógica, explorando variados 

elementos musicais.  

Algumas canções são modais (Maria é a mãe de Jesus de Nazaré e O bercinho) e 

evocam a ambiência melódico-harmônica do Nordeste, bem como os seus ritmos mais 

comuns, a exemplo do xote (O burrinho) e do baião (Belém, Belém, blem, blem). Três 

reizinhos é uma canção pentatônica, enquanto Noite de amor é uma valsa com harmonia 

jazzística. Jesus nasceu, peça que inaugura o ciclo, é baseada no tema da ária Qui sedes 

ad dexteram patris, da Missa em Si Menor, de Johann Sebastian Bach. Todas as canções 

apresentam cômodo âmbito vocal e podem ser transpostas, adequando-se à realidade 

vocal dos intérpretes, sejam solistas-atores ou um grupo de cantores. Muito embora 

concebidas para vozes infantis, as obras podem ser interpretadas por adultos, tanto na 

versão original quanto na versão polifônica, essa última escrita para duas e três vozes com 

instrumentos (flauta, clarinete, saxofone e percussão).  

Como os alunos ainda não tinham pleno domínio dos códigos musicais e do 

solfejo, as canções foram ensinadas tanto por meio da leitura da partitura quanto por meio 
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da memorização16. No dia 17 de dezembro de 2016, no Mosteiro Santa Clara, em Campina 

Grande, durante a realização do Concerto para o Advento, promovido pela Universidade 

Federal de Campina Grande, o Coral da Academia de Música Santa Cecília fez sua estreia.  

    

3. DISCUSSÃO  

A proposta da Academia de Música Santa Cecília pauta-se no desenvolvimento 

de um trabalho educacional inclusivo, entendido, nesse contexto, em duas dimensões. A 

primeira, lato sensu, diz respeito à inclusão social, pois num país como o Brasil, com 

grandes desigualdades econômicas, entendemos que nem todos os indivíduos têm a 

mesma oportunidade de participar de programas de Educação Musical institucionais, 

razão pela qual acreditamos ser necessário criar mecanismos que favoreçam a 

democratização e a socialização do saber/fazer musical em suas múltiplas configurações. 

O projeto foi concebido com este propósito, isto é, o de congregar crianças com diferentes 

perfis socioeconômicos numa mesma ação. Por isso, recebemos crianças e adolescentes 

advindos das escolas públicas e de instituições privadas, entre 8 e 17 anos. Já na perspetiva 

stricto sensu, concebemos a educação inclusiva como um amplo e complexo processo no 

qual devem interagir dois tipos de alunos, quais sejam, os que são portadores de 

necessidades especiais ou de distúrbios da aprendizagem e aqueles que não apresentam 

tais características, conforme propõem vários autores (Karagiannis, Stainback & 

Stainback, 1999; Drogomirecki, 2010). Foi por esta razão que inserimos em nosso grupo 

uma aluna com Leucomalácia Periventricular (LPV)17. Maria foi diagnosticada com LPV 

aos dois anos de idade.18 Os primeiros sintomas que chamaram a atenção da família foram 

os lapsos de memória que a criança apresentava frequentemente e cada vez mais intensos, 

exigindo dos pais uma investigação mais aprofundada. Os exames realizados mostraram 

que uma parte do cérebro de Maria apresentava-se com anomalias, razão pela qual, no 

 
16 Neste espetáculo, o Sol e a Lua recontam a história de Jesus, falando sobre guerra e paz, realidade e 

utopia, combinando elementos sagrados e seculares, tradicionais e modernos, universais e regionais. A 

narrativa é dinâmica e as passagens bíblicas são o ponto de partida para reflexões sobre corrupção, 

consumismo e preconceito.  
17 A LPV é um tipo de lesão cerebral que afeta recém-nascidos. Os ventrículos cerebrais são câmaras cheias 

de líquido. Quando ocorre a LPV há isquemia no tecido cerebral ao redor dos ventrículos, que pode ser 

provocado por várias razões. Os testes utilizados para diagnosticar a LPV incluem, em geral, a 

ultrassonografia e a ressonância magnética da cabeça. Não existe um tratamento específico para a LPV, 

que pode provocar problemas de desenvolvimento físico e cognitivo.  
18 Maria é um nome fictício e está sendo usado para preservar o anonimato da criança e da sua família. 7 O 

resultado da ressonância magnética do encéfalo de Maria revelou “áreas de alteração de sinal localizadas 

na substância branca periventricular, mais especificamente ao nível do corpo dos ventrículos laterais com 

efeito atrófico, cursando com ectasia focal compensatória do sistema ventricular adjacente, achados 

compatíveis com leucomalácia periventricular” (Clínica Dr.Wanderley, 2016).  
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diagnóstico, o médico neurologista indica que a paciente está numa faixa intelectualmente 

deficiente7. Para a mãe de Maria,  

no Brasil, além de todos os problemas relativos à infraestrutura, o 

preconceito familiar é também um grande impedimento para o 

desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Muitas 

famílias preferem esconder aqueles que nasceram com síndromes e 

deficiências, independentemente do grau da doença ser leve, moderado 

ou severo. Quando eu descobri o problema da minha filha, faltou o 

chão. Eu não estava preparada para ter uma criança especial, muito 

embora tenha estudado, tenha formação e atue profissionalmente nessa 

área (Medeiros, depoimento oral, 2017).  

Para uma avaliação mais precisa do problema, Maria foi submetida a uma série de 

exames neuropsicológicos, cujos resultados são os seguintes:  

Sob o ponto de vista psicológico, na bateria de testes neuropsicológicos 

(DFH III), pode-se perceber que a mesma apresenta um rendimento 

cognitivo abaixo da média, com referências a crianças da sua faixa 

etária. No WISC - na Escala Verbal que avalia compreensão verbal, 

conhecimento adquirido, processamento da linguagem, raciocínio e 

aprendizagem verbal, apresentou no momento um desempenho dentro 

da “média”. Na Escala de Execução, apresentou baixa capacidade de 

organização percentual, processamento visual, capacidade de 

planejamento, aprendizagem não verbal e habilidades para pensar e 

manipular estímulos visuais com rapidez. Já com relação aos aspetos 

psicopedagógicos, a criança apresenta dificuldade nas seguintes 

habilidades cognitivo-linguísticas: consciência fonológica, memória 

visual, orientação espacial, perceção auditiva, ritmo, memória e ordem 

direta e indireta. A criança apresenta um quadro indicativo de atraso no 

desenvolvimento, interferindo no seu processo de aprendizagem. A 

intensidade dos comportamentos é condizente com o baixo desempenho 

escolar descrito no questionário respondido pela escola, que avalia as 

habilidades intelectuais, sociais, acadêmicas, leitura e escrita da aluna 

(Papel Marchê, 2017).  

Antes de entrar na AMSC, Maria matriculou-se em outras atividades artísticas 

(ballet e teatro) e também esportivas (karatê e muay tay). Os problemas oriundos da falta 

de noção espacial e lateralidade, aliados à dificuldade em interagir com as outras crianças, 

impediram-na de permanecer em tais programas por muito tempo. Nas práticas esportivas, 

além dos fatos já mencionados, Maria demonstrou comportamento mais agressivo, o que 

passou a ser motivo de preocupação para a família. A música foi uma grande descoberta 

na vida da criança, conforme observamos neste depoimento.  

No cotidiano escolar e nos diversos cursos que Maria já teve 

oportunidade de participar, muitas crianças zombaram da minha filha, 

porque ela não conseguia completar as tarefas em tempo hábil. Apenas 

na Academia de Música senti que minha filha fora, de fato, acolhida. 

Hoje Maria tem duas amigas no projeto. Conversam o tempo todo, seja 
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em sala de aula, durante os ensaios ou por telefone. Como essas amigas 

sabem que Maria não sabe ler, elas gravam as mensagens e até o 

repertório para que ela possa praticar e aprender em casa. E isso toca 

muito minha filha, porque é a memória afetiva dela que está 

funcionando, pois ela se sente acolhida, participante, ativa, na 

comunidade. Antes do coral, Maria era uma menina muito calada, 

tímida, trancada, não falava com ninguém, não se comunicava. Ela mal 

sorria. Agora, minha filha fala do coral em casa, na escola, com a 

psicóloga. Em casa ela canta. Coloca os áudios que as colegas enviam 

via celular e canta na frente do espelho, filmando sua performance. Aos 

dez anos, Maria não se vestia sozinha, não se calçava sozinha, não tinha 

autonomia sequer para ir ao sanitário sozinha. Tudo era a família. E, 

hoje, ela está vendo que pode. Depois do coral, ela está percebendo que 

consegue fazer algumas coisas sozinhas. E isso tudo eu atribuo a essa 

experiência com o coral. Todo o avanço dela foi depois do coral. Foi 

um salto enorme, assim. E o mais interessante é que quando olhamos 

Maria no coral, com a partitura na mão, todos acreditam que ela está 

lendo. Só nós que sabemos que ela não está lendo, pois decorou tudo” 

(Medeiros, depoimento oral, 2017).  

 

Durante a entrevista, a mãe de Maria emocionou-se várias vezes ao descrever sua 

luta em prol da educação da filha. Falou sobre as dificuldades encontradas, o preconceito, 

os limites da escola regular, a rotina da sua família, que é elaborada em torno das 

necessidades da criança. Repetidamente, destacou a importância das nossas ações e 

quanto o projeto havia mudado o cotidiano e as perspetivas de Maria, que já apresentara 

comportamento mais proativo, com ganhos significativos em várias áreas. Essa perceção 

também foi compartilhada pelas profissionais que a acompanham, mais notadamente a 

psicóloga e a fonoaudióloga, que notaram mudanças consideráveis no seu perfil.  

Como explicar, então, que Maria, apresentando limitação cognitiva, possa 

desenvolver-se musicalmente e em nível bem próximo ao de outras crianças sem 

distúrbios de aprendizagem? A resposta está relacionada ao fato de que as experiências 

musicais vivenciadas por uma pessoa envolvem múltiplas áreas cerebrais. Ilari, por 

exemplo, ao citar Giomi (2001), Bevere e Chiarello (1974), afirma que  

embora se diga que a perceção da música se localize primordialmente 

no hemisfério direito do cérebro, sabe-se hoje que o aprendizado 

musical depende dos dois hemisférios [...]. A propósito, sabe-se hoje 

que o cérebro do músico treinado é diferente do cérebro do não-músico 

[...]. Enquanto o não-músico processa informação musical 

primordialmente no hemisfério direito do cérebro, o músico treinado 

processa informação musical nos dois hemisférios, e apresenta uma 

quantidade maior de conexões entre os hemisférios durante as 

atividades de escuta musical, o que indica uma escuta musical analítica 

(Ilari, 2003, p. 9).  
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Levitin (2011) também afirma que a atividade musical mobiliza quase todas as 

regiões do cérebro, além de quase todos os subsistemas neurais. Em suas palavras, o ato 

de fazer música seja com algum instrumento, cantando ou regendo mais uma vez mobiliza 

os lobos frontais no planejamento do comportamento, assim como o córtex motor do lobo 

parietal, logo abaixo do alto da cabeça, e o córtex sensorial, que nos dá a resposta tátil, 

indicando que pressionamos a tecla certa do instrumento ou movemos a batuta na direção 

que pretendíamos (Levitin, 2011, p. 100). Sacks (2014), ao falar da relação entre música 

e memória, diz ainda que    

o motivo pelo qual as memórias musicais são tão fortes deve-se a uma 

série de fatores, especialmente à forma como a música entra em nosso 

cérebro. A música tem mais capacidade de ativar diferentes partes do 

cérebro do que qualquer outro estímulo. A música é uma invenção 

cultural que usa partes do cérebro desenvolvidas para outros fins. Não 

apenas partes auditivas, mas partes visuais, partes emocionais e, num 

nível mais profundo, no cerebelo, todas as partes básicas para a 

coordenação. Quando somos jovens, a música é registrada em nossos 

movimentos e nossas emoções e, felizmente, estas são as últimas partes 

do cérebro atingidas pelo Alzheimer.  

  

Ao avaliarmos o comportamento de Maria, nas aulas da AMSC, observamos que 

ela participa das atividades ativamente, tocando, cantando, respondendo às instruções dos 

professores, ora questionando, ora expondo suas dúvidas. Sob o ponto de vista da 

interação social, é bem aceita no grupo, demonstrando engajamento e espírito 

colaborativo em todas as ações realizadas. Tudo isso nos mostra que há um processo de 

aprendizagem em andamento, que ainda não pode ser quantificado precisamente, mas que 

está em consonância com aquilo que preconizam vários estudos nessa área e que é 

também reiterado pelo relato da mãe de Maria e dos profissionais que a acompanham.  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A prática pedagógica da Academia de Música Santa Cecília busca desenvolver o 

potencial cognitivo, afetivo e a autonomia dos alunos. Por meio da realização de 

atividades individuais e coletivas, eles assumem responsabilidades, superam limites, 

encaram o desafio como parte essencial do crescimento que a aprendizagem estimula e 

promove.  
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A nossa experiência com a educação inclusiva parte do princípio de que é preciso 

misturar os diferentes, o novo e o velho, o rico e o pobre, o alto e o baixo, o afinado e o 

desafinado, a pessoa sã com aquela que apresenta dificuldades de aprendizagem. Sob a 

perspetiva pedagógica, o trabalho correlacionado entre Teoria Musical, Flauta Doce, 

Técnica Vocal e Canto Coral mostrou-se produtivo e facilitou a assimilação dos 

conteúdos. Com relação aos aspetos administrativos, a parceria entre a Catedral 

Diocesana, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e a Universidade Federal de 

Campina Grande alargou as possibilidades para as práticas musicais na cidade. O projeto 

evidencia a relevância desse tipo de ação colaborativa, confirma a necessidade de 

expandirmos os campos de atuação para além dos muros e paredes institucionais, 

democratiza o acesso à arte, socializa o conhecimento e o patrimônio cultural de 

diferentes países e períodos históricos, contribuindo para a consolidação da cidadania.  

Finalmente, relatos como o da mãe de Maria, criança diagnosticada com 

Leucomalácia Periventricular, nos deixam felizes e sinalizam que estamos no caminho 

certo. Celebramos, portanto, a alegria do agora, porque a desafiadora história desta aluna 

– e de tantos outros – ilumina o horizonte das nossas memórias, dá sentido à nossa práxis 

pedagógica, ratifica a função catártica da arte, a força transformadora da música, os 

aspetos poéticos e proféticos da missão que abraçamos, o poder libertador da educação e 

do amor.  
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DA PALAVRA AO ACTO: INVESTIGAÇÃO EM SOCIOLOGIA DO TEATRO  

From words to acting: doing research in Sociology of Theatre  

  

  

DE ALMEIDA, Ricardo Ferreira19 

 

  

Resumo 

Propõe-se neste artigo discutir o assunto da Sociologia do Teatro (disciplina inexistente em 

Portugal, embora apareça encoberta em alguns currículos escolares que propõem estabelecer 

uma conjugação entre o teatro e a sociedade) enquanto matéria devotada à observação dos 

fenómenos sociais desta particularidade, fornecendo algumas pistas sobre a maneira como as 

ciências sociais pensam esta dimensão, sugerir algumas vias de investigação e focar 

especificamente o conceito de «epistemologia de cena» como operador de análise.  

  

Abstract 

This article proposes a discussion of Sociology of the Theater (non-existent subject in Portugal, 

although it appears undercover in a few scholar curriculums, that propose to establish a 

conjugation between theater and society) meanwhile devoted the the observation of social 

phenomena of this kind, giving a few clues about the way how social science thing of this 

dimension, suggesting ways of investigation and focusin specifically the concept of 

»epistemology of scene» as na analysis operator.  
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INTRODUÇÃO  

   O universo do teatro presta-se a múltiplas e constantes disputas subsidiárias da 

multiplicidade de classificações que o habitam, com a sua história e conspeções 

particulares, mas que muitas vezes são contraditórias entre si quando pretendem 

circunscrever áreas supostamente impermeáveis. Enquanto pesquisadores, devemos 

colocar em pé de igualdade todos os processos criativos, combatendo os preconceitos, o 

senso comum e o etnocentrismo disciplinar que reprime a análise de objetos muitas 

vezes riquíssimos. Neste campo sociológico, que tem o desígnio de captar as formas de 

organização coletiva e desvendar onde elas radicam, ergue-se uma disciplina preocupada 

com um conjunto de dimensões norteadoras do processo de pesquisa que são, em 

primeiro lugar, o corpo, perguntando sobre que base se constrói a performance 

individual, em segundo, a cultura, inquirindo que modelos estéticos assistem à escolha 

e produção de obras artísticas e, por fim, a ação social, preocupada com os fundamentos 

que explicam a ação coletiva. Acreditamos que enquadramento teórico é um projecto 

que pode ser aplicado a qualquer realidade artística; por isso, para discutirmos os 

conceitos de «epistemologia de cena» ou «fisio-semântica», relativos aos modos de 

aprendizagem no campo do teatro, sua creditação e envolvente discursiva de suporte, 

vamos usar o caso do teatro amador em resultado de alguns anos de investigação neste 

domínio no distrito de Vila Real, em Portugal.  

  

O TEATRO AMADOR  

Em primeiro lugar, cabe dizer que o teatro amador, no contexto português, é um 

campo de análise fértil, embora se confronte com algum descrédito público por via, entre 

outros, da desvalorização dos processos de composição do produto artístico e da pouca 

documentação sobre o assunto, que motiva opiniões infundadas: em Portugal sabe-se 

muito sobre o teatro profissional e sobre o teatro popular de cariz etnográfico, mas 

comparativamente pouco sobre o elemento de intersecção que habita um território de 

ninguém por culpa do seu desenvolvimento histórico, das regulamentações oficiais 

estabelecidas ao longo do tempo, da perceção da sua função por parte das autoridades, 

entre outros.   
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 O teatro amador que se faz em Portugal na atualidade vive numa topografia de 

articulação, o que o remete para o não-lugar: se, por um lado, procura emular o teatro 

profissional nas suas práticas e negociar a sua posição no contexto geral das artes, pois 

já aproveita indivíduos avisados e com formação que conhecem as dinâmicas 

institucionais e práticas artísticas, por outro, queda-se pela longa permanência resultante 

da relação dinâmica entre as estruturas socializadoras do Estado Novo que, numa gama 

de intervenções sobre o concreto, influenciaram a tipologia dos lazeres, munidas de 

perspetivas politicas e estéticas que ainda permanecem em muitos casos.  

  

O SALÁRIO CONTRA A DIVERSÃO  

  Entre outras fontes de financiamento, os grupos de teatro amador recebem 

regularmente auxílio monetário do Instituto Nacional para o Aproveitamento dos 

Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), mas este municiamento em nada se 

compara ao tributo estatal concedido às companhias profissionais (ou que desejam sê-

lo), que requerem apoio sustentado. Com essas pequenas somas, obtidas de forma 

tortuosa, os grupos amadores fazem teatro e organizam digressões, colocando muitas 

vezes dinheiro do próprio bolso, suportando sucessivos regulamentos e novos 

impedimentos burocráticos por imposição da famigerada troika. Os que não possuem 

subsídios regulares, fazem teatro em alturas específicas do ano, captando recursos de 

outro jeito, como a venda de rifas, a realização de leilões, cobrando bilhetes de entrada 

ou assando e vendendo sanduiches no intervalo das peças para compensar os gastos ou, 

em simbiose com as organizações que os suportam, contribuir para o pagamento das 

despesas. Como tal, não podemos afirmar que estamos perante um sistema estável, mas 

devemos chamar a atenção para o facto que esta tipologia de ocupação dos tempos livres, 

congregada com fatores de diversão, emprego de talentos particulares, o gosto pela 

exibição pública, a emaranhada gestão entre a vida profissional e a pessoal, a resposta 

que se tem de dar às instituições que suportam a atividade associativa e a promovem, 

geram uma instabilidade que necessita continuamente de ser reposta, com discursos de 

manutenção da ordem e pressão social sobre os faltosos. Acima de tudo, é fundamental 

assumir que esta não é uma atividade lucrativa nem surge enquadrada sob um contrato 

de trabalho, pois quem a dirige são maioritariamente aposentados e quem a pratica não 

espera recompensas monetárias de vulto.   
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 O VALOR DO COLETIVO  

 

 Quando numa fase da investigação entregamos alguns inquéritos por 

questionário para que fossem preenchidos e remetidos de seguida, ficamos a perceber 

que os grupos gozam de uma enorme propensão para tratar coletivamente as tarefas que 

lhes dizem respeito. O preenchimento trazido por alguém estranho ao grupo, que 

encaminhava para o recato individual tal como a técnica exige, não aconteceu. Ao invés, 

as questões eram debatidas ao redor de uma mesa, em grupo, e só assim se prosseguia 

para as opções de escolha. Não conseguimos informar-nos de uma forma quantitativa 

sobre o grau de identificação com grupo, o grau que o indivíduo estima que os outros 

acham da sua identificação com o grupo, o grau de empenho no cumprimento dos 

objetivos traçados pelo grupo, a sua participação no grupo, a avaliação do seu grau de 

importância para que o grupo realize todas as tarefas propostas e o peso da opinião de 

cada um nas opções assumidas pelo grupo, questões que procuraram medir a relação que 

o indivíduo possui com o grupo de teatro onde se insere e que ficaram por responder. 

Porém, estas foram esclarecidas sob outra forma que buscou captar o enredo social, 

histórico e cultural que molda sedimentos objetivos, captáveis pelos sentidos e 

inquiríveis também por técnicas de pesquisa. O trabalho de campo, a observação 

participante, acompanhando os ensaios, as digressões e os espetáculos, inclusive, 

encenando uma peça a pedido de um grupo, veio conferir um manancial de informação 

sugestiva que nos capacitou para testar hipóteses do seguinte género: a organização é 

multifacetada e decorre da apresentação de um produto, pois os grupos que organizam 

a digressão estruturada possuem um género mais visível de divisão do trabalho e, pelo 

contrário, os que não têm digressão, a divisão do trabalho é mais vaga. Se os primeiros 

obedecem a um gestor do grupo, os segundos fazem-no com grande reserva, pois o poder 

encontra-se disperso. Como tal, podemos afirmar que os grupos de teatro amador 

possuem uma hierarquia, mas a sua solidez é fraca. Curiosamente, o mesmo se passa 

com os grupos de teatro profissional.   

     

A FRAGILIDADE DOS VÍNCULOS  

Vera Borges (2007) acompanhou o movimento de profissionalização dos grupos 

de teatro e verificou subsistir uma enorme fragilidade relativa à obtenção de um vínculo 

profissional seguro. Os artistas mais novos esforçam-se por um contrato de trabalho mas 

raramente o encontram, circulando por várias atividades subsidiárias e alguns grupos de 
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teatro ou “projetos” específicos. A mesma autora sugere uma tipologia de grupos onde 

se enquadra todo este paradigma assinalado por uma enorme liquidez. Eles são os grupos 

família, os grupos microempresa e os grupos-projeto, que procuram adaptar-se a uma 

economia de mercado e ao universo concorrencial do teatro. Entre os grupos, subsistem 

dois grandes modelos: um primeiro, com situações de trabalho rotinizadas, assinalados 

por uma hierarquia suficientemente sólida, apoiados na liderança carismática de um 

diretor; o segundo possui um corpo de atores flutuante e uma liderança bicéfala que gere 

o coletivo. A marca comum é a “fragilidade organizacional (…) que dificulta a 

profissionalização forte do mundo do teatro português” (Borges, 2007, p. 331). Ou seja, 

existe uma enorme precariedade, o que leva a autora a concluir que o “modelo português 

de organização teatral é fluído, dinâmico e sem regras predefinidas” (Borges, 2007, p. 

331). Parece que as regras do teatro amador não diferem muito das do teatro profissional 

pois, ainda segundo a autora, “a construção da identidade teatral no nosso país está 

intimamente ligada às questões organizacionais” (Borges, 2007, p. 336). Sem estatuto 

profissional, sofrendo grande instabilidade e incerteza na carreira, o teatro profissional 

distingue-se do amador em que aspetos? Os grupos que estudamos são organizações que 

de “institucional” possuem apenas as credenciais matriculadas no registo nacional de 

coletividades de recreio e no INATEL, assim como não detêm um vínculo institucional 

de trabalho com os atores que obriga à remuneração em troca da força de trabalho. A 

partir daqui o que significa a hierarquia de comando, quando os laços que sustentam a 

relação são aparentemente frágeis? Provavelmente estaremos perante uma forma de 

trabalho informal ou mesmo esta corresponda a um modelo de implementação de 

racionalidade particular que torna as tarefas racionais e as racionaliza de uma feição 

idêntica.  

  

 OS TRILHOS DA EPISTEMOLOGIA DE CENA  

O que falamos atrás dá conta do modelo de organização social dos grupos de 

teatro existentes em Portugal, mas importa agora voltar ao assunto que nos motiva. A 

epistemologia de cena, ou seja, o enfoque que pretendemos manejar para dar conta da 

forma constituinte do movimento teatral, é subsidiária dos conceitos de «etno-

cenologia» (Dubois, 2007) e «fisio-semântica» (Le Breton, 1992): aprende-se a atuar 

porque se ganha padrão cultural vinculado a sistemas de domesticação do corpo 

culturalmente circunstanciais, municiados por estruturas de aprendizagem formal ou 

informal.   



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES | Estudos Teatrais 

 

 

72 

  Sendo assim, e procurando descodificar as lógicas sociais e sensuais 

(Wacquant, 2006) que criam plataformas de ação, resolvemos algumas contradições ao 

questionar o universo do teatro amador: que modelo de racionalidade sustenta os grupos 

de teatro amador, em primeiro lugar, como se gere a transmissão e coordenação de 

órgãos, valores e hierarquias, em segundo, como se articula a convenção teatral com o 

movimento cénico, em terceiro, e por ultimo, quais são os fundamentos da disposição 

coletiva e princípios de organização do grupo. Neste aspeto particular, e focando o 

assunto do papel social como elemento de articulação entre o micro e o macro, abrimos 

os nossos olhos para a prática estruturada orientada por valores.  

  Analisar o papel social remete para a observação comparada entre normalidade 

de conduta e padrão cultural, as regularidades comunicativas e adaptações, 

estabilidades, normatividade e integração social, a promoção das subjetividades no seio 

do coletivo, a construção do gosto e as despesas retóricas gastas na elaboração 

comparativa do juízo estético, desmistificadores da ideia que os grupos de teatro amador 

não classificam nem apreciam e, por fim, a análise dos processos de decisão atravessados 

por interesses contraditórios próprios da ausência de vinculo profissional à estrutura que 

remetem para uma discussão etno-política, que podem ser verificados da seguinte 

maneira: a primeira verificação, subjacente à proposta de articulação entre a forma como 

os atores atuam e gerem as suas vidas no seio do coletivo e os valores de organização 

que postulam, encontra-se no conjunto de regras, formato e exercício de autoridade no 

seio do grupo; a segunda situa-se na apreciação da formação do ator, suas condições de 

vida e trabalho, assim como as representações da atividade artística; e a terceira, a mais 

sugestiva para muitos, centra-se nos inúmeros contributos úteis para pensar a 

corporeidade e a intercorporalidade, as lógicas sociais de uso do corpo, a integração 

social do movimento e reprodução na arte dramática.  

 

AGIR E ATUAR  

O movimento cénico também é ação social: oscila entre a norma e a escolha, 

entre o ethos cultural e a subjetividade, pelo que importa perceber os processos de 

tomada de consciência constituídos no enclave da relação do individuo com o grupo, 

determinantes para que o jogo lúdico ocorra. No seio dos grupos de teatro amador dá-se 

grande importância aos laços vicinais e familiares produzidos na ativação da memória 
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social: é nos momentos-chave de vivência coletiva, com significância particular, que se 

ativa o teatro para reverenciar a passagem do tempo e a organização do cosmos, 

chamando o círculo à participação nos espetáculos, e é sobre o domínio da autoridade 

carismática, exercida por um individuo ou um pequeno conjunto deles, embora 

atravessada por centros de decisão multi-partilhada, que se gerem os ritmos de ensaio, 

de descanso e de trabalho. A pressão social exercida sobre os membros da comunidade 

para a integração e a participação estimula os laços de solidariedade através de práticas 

agregadoras: não se penaliza quem falta ao ensaio nem se censura abertamente quem 

coloca obstáculos à marcação de espetáculos, pois os laços internos são frágeis e é 

necessário manuseá-los com pinças, muito embora se lamente constantemente a falta de 

assistência na sala e pondere desistir. Aquele que chega atrasado ao ensaio não é punido 

com falta disciplinar nem lhe é levantado um processo: é censurado, mas não passa dali. 

Uma admoestação mais acintosa resultaria na quebra do laço de solidariedade, um 

protesto pela incompreensão da sua situação pessoal, que se encontra acima de tudo e é 

a resposta mais importante e considerada pelo grupo. Se o coletivo ou algum seu 

integrante colocar dúvidas sobre a vida individual de cada um, gera-se discussão de 

imediato. Contudo, esta é benéfica e fundamental para que o grupo entenda os motivos 

da falta, como se a vida pessoal entrasse naquele espaço, por mais que se a queira afastar. 

A prédica, a explicação, possui contornos de creditação perante o coletivo. Tal como o 

trabalho motiva a construção de valores, os grupos de teatro amador possuem um ethos 

centrado num leque de importâncias particulares, que produzem e reproduzem. E isso 

explica muita coisa.  

  

 CONCLUSÕES  

Apesar de todos os obstáculos, reais ou fictícios, o teatro continua a fazer-se 

porque o reconhecimento artístico, em todos os níveis de produção, é um facto de maior 

relevância. No caso da realidade que observamos, os grupos de teatro amador 

supervalorizam a creditação do coletivo local e relativizam a creditação do coletivo mais 

vasto: importam os vizinhos e a família, base sob a qual se constrói um elenco, e a 

própria enunciação de Referências Bibliográficas locais presta-lhes tributo num espaço 

de valorização e celebração comum, de sedimentação da rede e comemoração da 

memória social. Mas não se pense que esta postura, quase autoritária, de cisão entre nós 

e os outros, de divisão e visão do mundo, impõe regras ao sujeito.   
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  A fraca direção de cena, a liberdade que se concede à construção da 

“personagem”, conceito algo estranho para alguns atores amadores, a exemplificação da 

ação e a reprodução mimética do outro, o ensaiador, o colega ator ou uma referência real 

retirada de outros campos, a partida da “pessoa” para a “personagem”, elegendo 

primeiro o amigo pelas suas características físicas ou trejeitos de aproximação, são 

fatores que demonstram que a subjetividade é permitida e valorizada. Em outro plano 

comparativo, os grupos de teatro amador mais organizados, que geram e alimentam uma 

rede de partilha, procuram legitimação estética. A Sociologia do Teatro, dando conta 

das dinâmicas sociais, tem aqui a sua base de preocupação.   
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OS ECOS DE UMA RELAÇÃO 

The echoes of a relationship 
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Resumo 

Cada vez mais a investigação se tem dedicado ao estudo da componente sonora/musical que 

constitui o universo teatral. Apesar da sua importância na definição, análise e compreensão da 

obra, os objetivos de todos os estudos se têm centrado em elementos isolados que constituem a 

música de cena. Partindo do princípio que toda a componente sonora/musical é um conjunto 

orgânico, onde nenhum elemento deverá ser ignorado, o presente artigo pretende apresentar um 

olhar temporal da relação dialética e dialógica entre o universo sonoro e teatral. Os ecos dessa 

relação estão centrados na sua representatividade, importância e contributo para a evolução de 

todo o pensamento sonoro/musical na narrativa teatral, com particular incidência sobre as práticas 

composicionais e estéticas de Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Brecht, Brook e Wilson na 

construção dessa ligação entre a música e o teatro.  

 

Abstract 

Increasingly the research has been devoted to the study of the musical/sound component that 

constitutes the theatrical universe. Despite their importance in defining, analysing, and 

understanding the theatrical work, the objectives of all studies have focused on isolated elements 

that constitute the music scene. If the entire musical/sound component is an organic set, where no 

element should be ignored, the present article intends to present a temporal look at the dialectical 

and dialogical relationship between the sound and the theatrical universe. The echoes of this 

relationship are centered in its representativeness, importance, and contribution to the evolution 

of all the sound/ musical thought in the theatrical narrative, with focus on the compositional and 

aesthetic practices of Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Brecht, Brook and Wilson in the 

construction of connection between music and theatre. 
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INTRODUÇÃO  

As afinidades e as interdependências entre a Música e o Teatro são mais profundas 

do que meras conexões de conceitos ou temáticas que ambas as expressões artísticas 

possam ter em comum. A sintonia entre estes dois domínios artísticos resulta do facto de 

ambos representarem expressões/linguagens que se encontram intimamente ligadas a um 

fluxo temporal (Silva, 2002). Será necessário tecer a linha do tempo para que se possa 

perceber que a Música sempre estabeleceu uma relação de (inter)dependência com todo 

o contexto teatral, assumindo em muitos momentos papel significativo na sua afirmação 

e desenvolvimento.  

As modificações e as transformações do mundo ocidental durante o século XX, 

levaram o universo artístico em busca de (re)definição e renovação das suas 

possibilidades técnicas e expressivas. Apesar de uma certa afirmação de autonomia dos 

vários domínios artísticos, esta procura contribuiu para que eles se influenciassem e se 

interpretassem mutuamente (Teixeira, 2007). Um exemplo claro destes princípios é o 

sistema de Delsarte22 e a ópera de R. Wagner23 cujos os seus elementos marcam toda a 

transitoriedade entre o século XIX e XX. Será mesmo a ópera wagneriana e o seu conceito 

Gesamtkunswerk,24 influência fundamental em todo o espectro teatral.  

Foram vários os nomes que tiveram um olhar particular sobre a integração da 

componente musical no universo teatral. Um desses olhares é do encenador Stanislavski 

(1863-1938). Para ele a música assume papel de elevada importância na construção de 

todo o seu pensamento e estética. Um elemento preponderante na forma de tratamento e 

importância atribuída à componente musical é sem dúvida o seu percurso como actor e 

director em diferentes companhias de vaudeville e operetas. Para Stanislavski, a 

componente rítmica assume papel fundamental na construção da acção. Ou seja, é 

elemento unificador entre a música, palavra e acção (Bonfitto, 2002). Neste contexto, 

Stanislavski introduz o conceito de tempo-ritmo, basilar em toda a sua estética, 

preparação de actores e estruturação de todo o espectáculo. A presença, desenvolvimento 

 
22. Numa época em que o Teatro era caracterizado pela cristalização dos gestos e das poses, Delsarte 

introduz a mudança do “pólo da representação para o pólo da expressão” (Bonfitto, 2002, XVIII). 

23. Figura incontornável da história da música, R. Wagner é considerado um dos mais importantes 

compositores do período Romântico. No seu tratado Wort, Ton und Drama, Wagner propõe a integração 

de Poesia, Teatro e Música. 

24. Conceito de carácter estético originário do romantismo alemão do século XIX. Na base deste conceito 

está a conjugação de Música, Teatro, Dança, Canto e Artes plásticas. Uma das figuras mais associado a 

este conceito é R. Wagner. 
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e aplicabilidade deste conceito de tempo-ritmo irá ocupar lugar de relevância na estética 

do pai da mímica moderna - E. Decroux (1898-1991).  

A utilização do tempo e do ritmo (e suas diferentes dinâmicas), são elementos 

preponderantes nos processos construtivos do universo silencioso da mímica (Decroux, 

2000). Para além destes conceitos, Stanislavski apresentou algumas inovações sonoras na 

composição dos seus espectáculos. Numa época em que a música de cena, de uma 

maneira geral, se resumia a alguns números musicais utilizados para abertura ou mudança 

de cenário, sem nenhuma relação com a dramaturgia, Stanislavski (2013) propõe que a 

música seja composta propositadamente para o espectáculo. De acordo com Roubine 

(1998), as inovações e as propostas sonoras de Stanislavski não pretendem tratar ou 

ilustrar uma ambiência particular. A sua intencionalidade seria evidenciar a ligação da 

personagem a tudo a aquilo que a circunda. É importante salientar que toda esta riqueza 

sonora proposta por Stanislavski, não visava oferecer diferentes efeitos à audiência. Ela 

seria meio fundamental na estimulação dos actores na criação de ilusões da vida real e 

intensidade de seus estados de espírito (Stanislavski, 2001). Esta importância da música 

na marcação do ritmo cénico é partilhada pelo encenador Meyerhold (1894-1940). 

Marcado pelo teatro oriental e pelas obras de Wagner (1813-1883), Craig (1872-1966) e 

Appia (1862-1928), às quais se associa a colaboração privilegiada com os compositores 

Gnessin (1883-1957), Prokofiev (1891-1953) e Shostakovith (1906-1975), conduzem 

Meyerhold na procura de ligações entre o movimento e a música, entre a palavra e a 

música. Este processo de musicalização tocará todos os domínios do teatro. Meyerhold 

vê nos princípios grotescos do teatro e farsas populares a revitalização de todo o teatro 

contemporâneo. A composição paradoxal (utilização de contrastes) existente neste 

recurso grotesco, leva que a componente musical ganhe uma dimensão relevante no 

pensamento e estética teatral de Meyerhold (Cavalieri, 1996; Bonfitto, 2002). Para este 

encenador, a música age na composição da cena e no trabalho do actor, numa espécie de 

contraponto estabelecida pelo universo musical e os movimentos dos actores nos seus 

diferentes planos (Fernandino, 2008). É importante salientar, que a proposta de 

Meyerhold coloca o corpo do actor como um instrumento capaz de conduzir e compor 

toda a sua intervenção performativa. Neste contexto, a decomposição do movimento 

biomecânico é entendida a partir do modelo musical, através do qual o actor trabalha o 

seu papel a partir do exterior, sublinha a situação cénica e reforça a expressividade antes 

de existir um trabalho de apreensão intuitiva. Esta ideia de construção do papel do actor 
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a partir do exterior irá encontrar em Grotowski (1933-1999) uma abordagem diferenciada. 

No seu entendimento, qualquer aspecto relacionado ao universo sonoro que seja obtido 

por meios externos à encenação deve ser excluído. Esta eliminação permite que a 

“representação se transforme em música através da orquestração das vozes e do 

entrechoque de objectos” Grotowski (1992, p. 16). Neste sentido, a pesquisa e exploração 

da emissão de sons e ressonâncias, representa um dos exercícios vocais utilizados na 

preparação do actor.  

No teatro de Meyerhold, o actor deve compreender o fenómeno teatral como um 

todo de forma a que possa existir um domínio da espacialidade e tempo concreto (Witter, 

2013). Este encadeamento entre o tempo e o espaço é sem dúvida uma constante e 

essência na formação e trabalho do actor na construção e desenvolvimento da sua 

musicalidade. A música de palco, realizada por uma orquestra ou instrumento solista, a 

importância da(s) pausa(s), as reações e tensões harmónicas, o tratamento coral das 

sonoridades ou o procedimento de montagem, são outros elementos relevantes de toda a 

estética musical de Meyerhold (Pico-Vallin, 1989; Bonfitto, 2002).    

A relação dialética e dialógica entre a música e o teatro encontra uma outra 

dimensão na proposta epistemológica de Artaud (1896-1948). A conexão entre a 

linguagem musical e visual representa para Artaud, o aparecimento de uma nova 

linguagem que necessita de uma simbologia/notação particular. A sonorização constante 

na estética artaudiana aponta para uma necessidade de agir sobre a sensibilidade da 

audiência (Artaud, 1984). Para Virmaux (1990) este pensamento aproxima o trabalho de 

Artaud de toda a vanguarda musical contemporânea.   

Um outro dramaturgo e encenador com tratamento particular da componente 

musical é sem dúvida Brecht (1898-1956). Na estética brechtiana, a música é um dos 

mecanismos técnicos principais que se concretiza pelas mudanças da luminosidade nos 

momentos musicais, comentários coralistas, formações diversas (duos e trios) e pelo o 

gestus da música e canção como veículo(s) na representação do gestus sociais 

(Fernandino, 2008). É importante salientar que para Brecht, a música apresenta diferentes 

funções na forma dramática e épica. A música deve revelar em vez de exprimir (Brecht, 

1978), e a canção é um meio pelo qual o actor fala. Este posicionamento de Brecht coloca 

esta forma musical como mais um importante recurso de narração (Camargo, 2001). 

Outros conceitos musicais como o ritmo, timbre e intensidade, assumem também um 

papel revelante em todo o pensamento e estética de Brecht (1978). A importância da 
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música no teatro de Brecht é visível nas suas parcerias e procedimentos composicionais 

de longos anos com os compositores Hanns Eisler (1898-1962), Paul Dessau (1894-1979) 

e Kurt Weill (1900-1950).  

Influenciado por Artaud e Brecht, Peter Brook (1925) refere que os diversos 

factores de ordem musical assumem função fundamental na ligação entre o palco e a 

plateia. Afirma que nas diversas formas de teatro, 

(...) a música desempenha uma função essencial ao aumentar o nível de 

energia. O princípio da música é o ritmo. A simples presença de uma 

pulsação ou “batida” implica maior densidade da acção e aguçamento 

do interesse. Depois surgem outros instrumentos para desempenhar 

funções cada vez mais sofisticadas – mas sempre relacionadas com a 

acção (Brook, 2002, pp. 26-27).  

Esta afirmação de Brook (2002), coloca em evidência que a utilização música, no 

contexto de espectáculo, passa por uma relação com a energia e não por questões de 

ordem estilística e composicional. Entende que no processo de composição, o contributo 

do compositor pode vir a ser válido, caso integre a linguagem unificada do espectáculo e 

não considere a construção de uma linguagem autónoma e própria paralela à cena (Brook, 

2002; Fernandino, 2008).    

Uma outra perspectiva da partilha e relação dialética e dialógica que pode assumir 

a música e o teatro, diz respeito ao italiano Barba (1936). Destaca a utilização do 

instrumento musical como elemento na composição das acções, reações cénicas e visuais. 

Acrescenta que “tudo aquilo que é visível (que tem corpo) deve ser sonoro (encontrar sua 

voz) e tudo que é sonoro (que tem uma voz) deve ser visível (encontrar seu corpo)” 

(Barba, 1991, p. 80). Um dos conceitos musicais em destaque é o ritmo, que na sua 

perspectiva actua tanto nos exercícios, como nas acções do actores e reações do 

espectáculo. A sonoridade como contraponto, o paralelismo, a fusão da voz e a sonoridade 

do actor, são algumas dos aspectos desenvolvidos nas suas investigações.   

Para o director e artista plástico R. Wilson (1941), o conceito de tempo assume 

um papel relevante no universo teatral onde as estruturas temporais e dramáticas são 

inseparáveis, onde o “Tempo é o meio comum entre a música e teatro” (Tragtenberg, 

1999, p. 23). Wilson encontra neste conceito o elo de ligação com muitos outros 

compositores.25 O tratamento do tempo no teatro de Wilson é feio através da construção 

 
25. Um dos compositores de maior proximidade com Robert Wilson é sem dúvida Philip Glass. 
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de uma totalidade temporal que resulta de um encadeamento sucessivo de 

“fragmentações, ciclos e repetições” (Tragtenberg, 1999, p. 53).  

Neste particular, a duração assume papel essencial no equilíbrio que as diferentes 

intervenções sonoras desempenham no espectáculo. Das colaborações com outros 

compositores é de destacar as introduções na cena do elemento sonoro desprovido de 

significado (sons discordantes) de P. Kuhn e as parcerias com Tom Waits e Lou Reed. O 

tratamento eletroacústico dos sons assume papel relevante na estética de Wilson.  

No teatro contemporâneo o processo de composição para cena conhece hoje novas 

propostas e entendimentos.  Apesar de ainda escassa é visível uma crescente articulação 

entre compositores e encenadores na procura efectiva de diálogo entre os dois domínios 

artísticos. Neste particular, Oliveira (2008) refere mesmo que a contemporaneidade 

carrega consigo um novo paradigma no entendimento do espectáculo teatral. Segundo o 

autor, a confluência e (inter)relação entre os seus diferentes elementos (texto, actor, 

música, elementos cenográficos, entre outros) conduzem não só a um entendimento desse 

espectáculo como uma teia, como permitem uma ampliação inter e intradimensões dos 

campos de estudo. Apesar desta mudança de paradigma existem ainda evidentes práticas 

vinculadas a conceitos marcados pela tradicionalidade.  

A inserção da música no contexto teatral conduz à construção de uma unidade 

colectiva caracterizada pela conjunção de elementos “de diferentes natureza, formatos e 

funções que se interrelacionam de forma indissociável (Amalfi, 2011, p. 106). Esta ideia 

traduz a dupla função que o elemento música assume em todo este processo. Ou seja, se 

por um lado ela se assume como elemento integrador, a relatividade do seu significado e 

uma certa permeabilidade do contexto conduzem ao entendimento da música como um 

elemento integrante e modificador da cena. É necessário salientar que a sua influência 

não é unidirecional. Este elemento também é modificado pela cena. Neste contexto, Piana 

(2002) revela que nenhum pensamento musical poderia nascer se não existissem outros 

pensamentos. Acrescenta que “seria certamente errado sustentar que estes outros 

pensamentos não podem de modo algum penetrar no interior da peça musical, 

contribuindo para determinar o seu sentido” (Piana, 2002, pp. 334-335).  

Sobressai em todas as estéticas anteriores, a evidência clara da existência de uma 

relação dialética e dialógica entre a música e a narrativa teatral. Se por um lado a música 

tem no teatro a possibilidade da utilização de um instrumento associado à busca de um 

subtexto latente, por outro, o teatro precisa da técnica musical para “fazer valer a 
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intensidade de expressão e de direcção da acção no tempo” (Silva, 2002). Apesar da 

complementaridade revelada em todas as concepções e estéticas, a visualização e análise 

das estruturas que marcam a formação básica nos domínios da Música e Teatro (análise 

documental exploratória dos planos curriculares dos cursos de ensino superior associadas 

aos domínios em estudo), revela a não existência de um trabalho coerente de 

sistematização e articulação. Pelo contrário, existe uma fragmentação e distanciamento 

das práticas e especificidades do campo artístico. Neste particular, podemos destacar as 

unidades curriculares associadas à componente musical/sonora, onde os seus conteúdos 

e resultados de aprendizagem se centram nos cânones (princípios teóricos, solfejos, 

práticas de leitura e escrita, prática performativa, entre outros) que marcam a 

alfabetização musical26. Não queremos dizer que este processo de alfabetização não se 

revele importante, mas não deveria representar o fim, mas o princípio da construção da 

relação dialéctica e dialógica que se pretende necessária entre estes dois universos 

artísticos. Voltando à fragmentação, esta é colocada por Maletta (2005), como resultado 

da formação incompleta dos actores. Ou seja, por mais que os cursos possam incluir 

unidades curriculares direcionadas para o desenvolvimento de habilidades artísticas 

fundamentais, é visível as dificuldades no desempenho de tais habilidades. Estes 

indicadores permitem inferir que talvez os processos de ensino e aprendizagem não se 

têm mostrado suficientes para a incorporação dos seus fundamentos, bem como exercitar 

a prática de um diálogo inter e transdisciplinar entre elas. Paralelamente a esta 

fragmentação, a escassa produção literária em língua portuguesa sobre a articulação e 

complementaridade entre estes dois domínios e a ausente investigação dos processos e 

práticas pedagógicas existentes desde a formação inicial, representam na nossa 

perspectivas factores que contribuem para este aparcelamento artístico.  

Em suma, todos estes elementos deixam o desafio e a necessidade da realização 

de um perspectiva investigativa na qual se possam cruzar questões centrais dos processos 

e das múltiplas dimensões que se encontram na constituição das relações dialécticas e 

formação profissional. É necessário, como afirma Luigi Nono, romper com a relação 

estática que se foi construindo ao longo dos séculos, de forma que a ligação fincada entre 

a cena e o público seja orientada para “fundar o novo teatro com a música”.  

 
26 Este indicador resulta da análise documental exploratória já realizada pelo investigador dos programas 

das unidades curriculares do domínio musical associadas aos cursos de Teatro existentes no Ensino Superior 

Público em Portugal Continental. 
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A MÚSICA PARA TEATRO: DA SUBJETIVIDADE DA ESCOLHA À 

LITERACIA DO ESPETADOR 

The music for theater: from the subjectivity of the choice to the spectator's 

literacy 

 

LEONIDO, Levi27, CARDOSO, Mário28, QUIXADÁ, Sefisa29, VIANA, Rebeca30, & MORGADO, Elsa31 

 

Resumo 

A subjetividade da escolha relaciona-se intrinsecamente com a intenção e o resultado esperado desta 

junção de linguagens artísticas que, a serem bem conseguidas, são complementares e até mesmo 

unas no seu todo e produto mas que, a não acontecer, pode redundar na simples destruição / 

destituição de dois universos comunicacionais e artísticos que se podem separar perfazendo a 

diminuição da perceção da intencionalidade de qualquer escolha musical, quer no complexo 

plano da criação (banda sonora original) quer no plano da simples adaptação musical. As regras, 

quando deliberadamente quebradas pela via de uma intencionalidade artística associada podem 

resultar em algo de magnifico, mas que deverão prevalecer, apenas e só, quando o individuo 

que decide tecnicamente sobre esta matéria (independentemente da sua função) saiba, 

minimamente, a matriz e as regras de uma escolha como acrescento de algo ao objeto artístico 

que se quer comum. Mesmo assim, tudo é plausível e justificável se sustentado por uma 

intencionalidade artística e objetiva que provoque (ou tente) uma sensação, uma emoção ou 

transmitir algo inesperado, improvável ou até mesmo adverso e distinto em termos de 

linguagem artística das partes (e / ou entre partes). Mas tudo o que cada espetador, 

independentemente da sua literacia ou conhecimento artístico, possa sentir, percecionar ou 

imaginar podem, como seria espectável, dividir opiniões e por em causa (nem que no estrito 

universo da critica teatral ou musical formal) as escolhas ou, até mesmo, aplaudir de pé, uma 

escolha ou uma obra dirigida a um momento em particular. A subjetividade na escolha e na 

aceitação do objeto ou momento artístico interdisciplinar reina neste reino maravilhoso da arte 

em que pode ser possível juntar num universo tudo, o que dois universos podem constituir, 

dizer, expressar, ou simplesmente transmitir. 
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Abstract 

The choice’s subjectivity is intrinsicallyrelated with the intention and result expected with this 

artistic languages junction that, being well achieved, are complemental and even one in its 

whole and product but, if it doesn’t happen, may redound in the simple destruction/distituiton 

of two comunicational and artistic universes that cam be separated, resulting in the intentions 

decrease of any musical choice, being in the criation plan complex (original soundtrack), being 

in the simple adaptation music plan. The rules, when deliberatelybroken by an associated 

artistic intentionality can result in something magnificent but that should prevail, only and only, 

when the individual who decides technically on this matter (regardless of its function) knows, 

minimally, the matrix and the rules of a choice as an addition to something to the artistic object 

that is common. Even so, everything is plausible and justifiable if it is sustained by an artistic 

and objective intentionality that provokes (or attempts) a sensation, an emotion or transmits 

something unexpected, improbable or even adverse and distinct in terms of the artistic 

language of the parties (and / or between parties). But everything that every spectator, 

irrespective of his literacy or artistic knowledge, can feel, perceive or imagine can, as it were, 

be able to share opinions and for question (even in the strict universe of theatrical or musical 

criticism) the choices or, even, to applaud standing, a choice or a work directed to a particular 

moment. Subjectivity in the choice and acceptance of the interdisciplinary art object or 

moment reigns in this marvelous realm of art where it may be possible to bring together in one 

universe everything, which two universes can constitute, speak, express, or simply convey. 

 
Palavras-chave: Banda sonora original; Adaptação musical; Literacia artística. 

Key-words: Original soundtrack; Music adaptation; Artistic literacy. 

Data de submissão: setembro de 2018 | Data de aceitação: dezembro de 2018. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de mais de uma década de lecionação de uma 

unidade curricular (UC) designada de Música para Teatro e Cinema (integrante da grade 

curricular da licenciatura em Teatro e Artes Performativas da Universidades de Trás-os- 

Montes e Alto Douro) onde se cruzam saberes, práticas e essencialmente se debatem, 

constroem e desconstroem conceitos e, em, suma, onde a subjetividade se impõe como 

palavra central para um jogo particularmente interdisciplinar que se predispõe à interação, 

à interceção e um equilíbrio estético e artístico. Os objetivos de aprendizagem 

(conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) desta UC 

Objetivos são os seguintes: 1. Promover o conhecimento e contextualização histórica 

sobre o uso da música em suportes teatrais e /ou audiovisual / cinematográfico; 2. 

Apetrechar o discente (ator/performer) de competências técnicas e teóricas no âmbito da 

utilização da música no teatro e no cinema; 3. Preparar o discente através da audição e 

da prática laboratorial (trabalhos práticos e formação técnica audiovisual) para 

desenvolver competências no âmbito da capacidade de escolha, adequação ou criação 

de uma banda sonora para teatro e para cinema; 4. Desenvolver o espírito crítico através 

da análise musical, respetiva contextualização histórica e formal década escolha musical 

nestas áreas, promovendo o gosto por estilos e géneros musicais diversos para que 

possam escolher e criticamente suportar as suas decisões nos trabalhos a apresentar; 5. 

Promover o gosto e a estética musical na realização coletiva e individual de trabalhos, 

assim como contribuições para os trabalhos finais de apresentação pública. 

1. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Como os conteúdos programáticos desta UC pretendem levar a cabo uma 

abordagem estética na seleção musical de um texto dramático ou de uma banda sonora 

para suportes audiovisuais, assim como promover as capacidades/técnicas de criação ou 

adaptação musical inseridas num contexto audiovisual e teatral, tendo em linha de conta 

a utilização de meios tecnológicos suplementares – softwares de edição de imagem e som, 

de forma a desenvolver capacidades interdisciplinares no ator/performer, os objetivos de 

aprendizagem estão intrinsecamente ligados a estes conteúdos e à forma de como os 

ministrar. Assim sendo, os objetivos de aprendizagem vão sendo coerentemente 

garantidos à medida que se cumpra o programa estabelecido detalhadamente como ele é 

apresentado e ministrado. Em termos de conteúdos são ministrados os seguintes: 
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1. História da Música Universal: (Períodos: Medieval, Renascimento, Barroco, 

Clássico, Romântico, Moderno ou Contemporâneo século XX e XXI); 

2. Música no Teatro: Técnicas de utilização de música nos vários géneros teatrais. 

Distinção entre criação de banda sonora original e adaptação musical, entre outras 

noções básicas a reter; 

3. Música no cinema: História do Cinema 'mudo' e 'sonoro'. Música e o cinema Técnicas 

específico para uso da música em suportes audiovisuais. Feitura de duas adaptações 

musicais para cinema; 

4. Música em outras aplicações: Documentários, publicidade, televisão, pintura, 

escultura, dança, poesia, e em outros suportes escritos com potencialidades 

dramáticas etc. Trabalho livre sobre a utilização da música em qualquer uma das 

áreas. TRABALHO FINAL. Apresentação pública. 

 

3. METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

Quanto às metodologias de ensino (avaliação incluída): A UC decorre em ternos 

metodológicos dentro de esquema centrado na pesquisa e prática laboratorial em termos 

de som e imagem, através da apresentação de trabalhos práticos intercalados com aulas 

de caráter mais teórico e explanativo baseado em fontes e referências bibliográficas 

(fornecidos na aula) tendo como base a utilização de meios audiovisuais para 

visionamento e criação artística nas áreas fulcrais da UC. Os trabalhos servem para 

progressivamente os alunos perceberem um trajeto teórico e conceptual assente numa 

realidade prática da feitura de trabalhos que os preparem para um trabalho coletivo de 

apresentação pública. A Avaliação (%) está estabelecida desta forma (exceção feita 

apenas a alunos portadores de estatutos e regulamentos especiais – onde pode acontecer 

um acerto em termos percentuais): 1. Assiduidade: 40%; 2. Avaliação contínua (trabalhos 

apresentados o longo do semestre); 3. 30% Apresentação Pública do trabalho final da UC: 

30%. 

A organização metodológica desta UC passa pela feitura e apresentação periódica 

de trabalhos práticos para as suas grandes áreas de trabalho: música para teatro; música 

para cinema. A esta acrescentamos uma temática livre de cruzamento da música com 

outras formas de arte. Esta estratégia leva a que os alunos tenham que, de forma continua, 

seguir um trilho sempre assente na música, mas que vai variando à medida que se vão 

apresentando os trabalhos. 
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No caso, ao teorizar sobre as matérias, investigar e apresentar um trabalho nas 

várias áreas, sucessivamente, os objetivos da aprendizagem estarão conseguidos, na 

medida e que o que se pretende com a UC apenas resultará se houver um equilíbrio entre 

a teoria e a prática e entre as áreas em questão, mantendo sempre a música como o suporte 

de todo o investimento investigativo e a coerência metodológica em termos de feitura e 

apresentação de trabalhos práticos. 

A população / amostra envolvida nesta experiência em 12 anos de docência desta 

UC situa-se no intervalo entre 250 e 300 pessoas /alunos que passaram pelas experiências 

e vivências levadas a cabo nesta UC. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados esperados, ano após ano, são invariavelmente diferentes e díspares, 

o que se torna ainda mais motivador e interessante o desafio de colocar os alunos a 

pensarem e a sentirem as virtudes e as vantagens e, ao mesmo tempo, as desvantagens e 

os constrangimentos que existem quando tomamos a decisão de fazer coincidir no tempo 

ou fundir, ou ainda complementar algo através ou partir da música. O uso (ou aplicação) 

de música em vários suportes (teatral, musical, audiovisual) torna-se, por vezes, num 

terreno pantanoso e cheio de questões e questionamentos não só no plano teórico e 

científico, mas também no plano operativo e operacional. 

O que podemos concluir é simples e claro. Quando nos questionamos sobre as 

opções estéticas e artísticas do decisor (quem coloca ou propõe inserir música num outro 

suporte, linguagem ou arte) torna-se relativamente simples a escolha e até mesmo a 

fundamentação de tais escolhas. O problema, ciclicamente de forma repetível e continuada 

surge quando para além das nossas escolhas e gostos nos questionamos para quem e a quem 

se destina o produto em que colaboramos com parte (música) importante de um todo de 

que pretende constituir- se como um espetáculo. Uma parte importante tem que respeitar 

o todo e, neste caso, acima de tudo, há que pensar, imaginar32 ou simplesmente colocar a 

 
32 6 Como no cinema: “Ainda que o elemento sonoro no cinema sofra desse tipo de descaso, é fácil 

comprovar a importância que ele exerce como elemento da construção de imaginários. (…) Assim, o cinema 

é, por excelência, um meio apropriado à construção de imaginários, pois em sua essência, através de seus 

recursos visuais e sonoros, pode conjugar e reter um número infinito de realidades imaginárias” (RIBEIRO, 

2013, p. 4). Para Arlindo Machado, o som no cinema tem sido conceitualmente tratado sem a devida 

importância, em detrimento a supremacia da imagem: “toda a terminologia conceitual erigida pela crítica 

nos últimos 100 anos refere-se ao cinema como fenômeno exclusivamente visual. Fala-se em ponto de vista, 
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hipótese de que quem recebe a a mensagem, o produto e / ou a nossa colaboração no todo 

a que chamamos espetáculo está ou não (tem ou não tem) preparação técnica e científica 

até sobre as opções que tomamos (sobre a música e os compositores e todo o seu contexto). 

O todo a que nos referimos, a par do que assevera Neto (2009, p. 36) podemos compará-

lo ao universo cinematográfico e / ou do audiovisual, onde: 

A dinâmica da criação cênica está em parte resumida no tripé – 

proposta; apresentação; estímulo –, isto é válido para todas as esferas 

criativas que vão fazendo avançar a criação cênica. Seja entre ator e 

diretor; cenógrafo e figurinista; figurinista e ator; e todos os demais 

agentes criativos. Resumidamente, trata-se de estabelecer um espaço 

para enunciação de propostas artísticas, as mais diversas, que traduzem 

visões interpretativas capazes de coexistirem e estabelecerem um todo 

orgânico, que em seguida são apresentadas. E, nesse sentido, cada agente 

criativo se apresenta, e o “resultado parcial do seu trabalho, segundo suas 

habilidades e competências cênicas, uma vez que a apresentação se dá no 

conjunto de agentes criativos, isto é, os nossos próprios pares, através de 

comentários, estimulam a permanência e sugerem as modificações que 

adequam aquela proposta ao todo da obra. 

Todo este questionamento que diariamente interiorizar a sua prática como deveras 

importante, leva-nos a prosseguir com questões simples, mas ao mesmo tempo complexas 

(Leonido, 2006). Será que o espetador sabe a razão pela qual um tema que escolhemos foi 

escrito / composto com uma determinada intenção, num determinado contexto social ou 

político, ou até mesmo a época ou a conduta extramusical do compositor (opções 

ideológicas, políticas, ou outras que posam determinar gostos ou preferências que em 

primeira análise nada terão a ver com a música propriamente dita) e poderá entender ou 

criticar as nossas escolhas? Será que isso interessa ou a música deve (ou não) ser 

entendida, preferida ou avaliada pela sua história ou apenas pela mensagem que veicula 

(incutida ou implementada num determinado contexto e obra)? Será que devemos (ou 

não) separar o autor / compositor da sua obra ou simplesmente isso fará a diferença na 

perceção ou na mensagem recebida por que é espectador, mas que tem o poder e o dever 

de opinar sobre a matéria? Será que teremos (ou não) de deixar de nos preocuparmos em 

excesso com o enquadramento histórico contextualizado e no leitmotiv da composição ou 

do seu enredo e história subjacentes ou, por outro aldo, deveremos apenas centrarmos-mos 

naquilo que sentimos ou pensamos fazer sentir a quem nos ouve e assiste a uma 

 
movimentos de câmera, enquadramentos recorte do quadro, profundidade de campo, foco, campo focal das 

lentes, montagem, efeitos especiais, mas não se tem uma terminologia (muito menos conceitos) para 

designar o ponto de colocação do microfone, os métodos de gravação do som ou da mixagem, a edição de 

sons e as relações de sentido estabelecidas pela inserção da música” (Machado, 1997, pp. 148 - 149).   
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contribuição musical para um qualquer suporte? Seriam mil e uma questões (e é assim que 

a UC decorre – com interrogações, questões, opções e decisões tomadas de forma 

fundamentada) que poderíamos equacionar ou discutir, mas, em suma, pretendemos.   

Avocar a experiência (na lecionação, na composição para cena e na adaptação 

musical, assim como na direção musical de teatro e teatro musical) que nos faz sentir uma 

notória falta de conhecimento musical expresso e flagrante (daí apostam-no por facultar 

informações sobre épocas, estilos, formas, géneros, compositores instrumentos), 

associado a uma repetida escolha dos temas (músicas) por motivos que por vezes resultam 

em erros ou a lapsos resultantes de uma escolha largamente questionável. Como referimos 

anteriormente a subjetividade impõe-se em muitas situações e, desta feita, torna-se difícil 

equilibrar os gostos pessoais (quando escolhem os temas / músicas apenas porque são as 

que conhecem e as que mais ouvem ou gostam), com a formação técnica e académica / 

cientifica das escolhas e, acima de tudo, mediar um universo que tende a ser confuso dado 

falta de formação / preparação dos intervenientes mesmo que sejam realmente 

interessados mas não ao ponto de buscar intensamente com outras regras e premissas de 

busca, procura e investigação. A confusão conceptual é flagrante e redunda em completos 

erros de palmatória no uso da música em vários suportes e domínios. 

O que fazemos para ajudar os estudantes a possuírem mais ferramentas 

conhecimentos sobre a utilização de música em teatro, cinema e no universo audiovisual 

mais vastos são essencialmente cinco: 

1. propomos e facultamos informações histórica (épocas e períodos da história da 

música, principais compositores, géneros, estilos e instrumentos que marcaram épocas); 

2. reiteradamente realizamos imensas guias de audição; 

3. em regime laboratorial facultamos textos com indicações para uso de música (por 

forma a perceber a evolução, as opções e indicar melhorias ou sugestões de outras 

possibilidades); 

4. escolher outros suportes audiovisuais para uso e respetiva adaptação musical 

deliberada; 

5. fazer com que todo o processo resulte em algo palpável e publicamente exposto para 

testarmos (para além da sala de aula) as nossas opções e a reações às propostas e 

escolhas por nós decididas. 
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Naturalmente que, para além do que testamos e das audições levadas a cabo sobre 

temas que os estudantes (na sua maioria) desconhecem e que lhe pedimos que indiquem 

o que estas músicas lhe sugerem (sentimentos, países, lugares, ações dramáticas, 

sensações, movimentos, etc.) ou que lhes fazem sentir (alegria, tristeza, júbilo, angústia, 

paz, turbulência, guerra, amor, etc.), tentamos também que assumam (e não descartem a 

possibilidade) de uma visão mais ampla e contemporânea sobre o uso da música nos vários 

suportes obre os quais trabalhamos. A música também ela como um todo e onde tudo o 

que faz som pode eventualmente constituir-se como música (Leonido, 2006). 

Privilegiamos o assistir a produções ao vivo e ao visionamento de outras produções e 

espetáculos em suporte digital, a par disso desafiamos os estudantes a trazerem para cada 

assunto material que considerem oportuno para que possamos partilhá-lo (quando 

necessário) e para que as opções e os gostos pessoais não se sobreponham aos interesses 

da obra e da nossa ação. É na partilha, na convivialidade da escola como espaço público 

de educação que centramos a nossa perspetiva e enfoque destas iniciativas decorrentes de 

unidades curriculares que são desenhadas também para este efeito e desígnio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Onde todo este questionamento, debate e experiência laboratorial esbarra é na 

questão que se assume como título deste trabalho. Ou seja, o caminho e espaço existente 

entre a “SUBJETIVIDADE DA ESCOLHA À LITERACIA DO ESPETADOR”. Esse 

espaço tem que ser visto como uma oportunidade para testarmos possibilidades e escolhas 

para públicos, espaços, géneros ou estilos diferentes onde a música tenta “intrometer-se” 

de forma consistente e adequada, sendo que o aviso é sempre o mesmo: 

a música escolhida ou composta adequadamente a uma cena pode 

sustentar, engrandecer, fortalecer e colaborar como nenhuma outra arte 

mas, se mal escolhida ou erradamente colocada e / ou inserida pode 

redundar nas seguintes situações: distração do público; deixar «sem 

rede» o ator; tornar uma cena impercetível ou secundariza-la; complicar 

a leitura e a perceção do público; criar um ambiente desadequado e 

nefasto para o todo (Leonido, 2017, p. 10). 

Muitas vezes estamos habituados a suar apenas a imagem para 

sugerir a atmosfera, para criar as situações cômicas ou dramáticas e 

pensamos que era um erro deixar o som depender completamente das 

imagens […] banimos o sincronismo absoluto e as leis da encenação 

teatral. E tomamos os sons naturais como matéria-prima, os quais 

cortamos, regravamos, orquestramos e tentamos estilizar o conjunto 

(Cavalcanti, 1995, p. 189). 
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Ou seja, hoje dispomos de um grandioso manancial de ferramentas e possibilidades 

técnicas nunca antes imagináveis e urge sabermos usá-las e adequadamente interpretar as 

necessidades, a mensagem estética e artística que queremos imprimir na obra e, acima de 

tudo assumir o todo como o objetivo central e qualquer escolha ou opção ser 

fundamentada para o criador (a pessoa que cria e que adapta ou que corta e recorta ou 

monta ou produz, etc.). Em suma, música assume-se (cada vez mais) é uma arma letal 

num espetáculo (teatro, cinema, publicidade, comunicação em geral, etc.). Onde entra 

pode fazer o melhor, mas também “trucidar” uma obra desmembrando-a ou retirando o 

protagonismo a outras áreas e linguagens presentes na obra. Uma arma para o bem e para 

o mal, depende como usamos essa poderosa arma que faz e que constitui uma (se não a 

maior e mais completa) forma e expressão de arte do ser humano. 

ANEXO I Guião de AUDIÇÃO “músicas que te fazem lembrar…”. 

Atividade 1 N.º respostas correspondentes à intenção inicial do proponente (docente) 

Ano Letivo Inscritos Participantes Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 

2005-06 18 14 (77,4%) 16,6% (n=3) 38,7 % (n=7) 22,2% (n=4) 33,3% (n=6) 33,3% (n=6) 50% (n=9) 

2006-07 18 12(66,6%) 5,5% (n=1) 27,7% (n=5) 0 % (n=0) 22,2% (n=4) 11,1% (n=2) 22,2% (n=4) 

2007-08 21 14 (66,6%) 11,1% (n=2) 23,8% (n=5) 4,7% (n=1) 11,1% (n=2) 4,7% (n=1) 28,5% (n=6) 

2008-09 16 12 (75%) 50% (n=8) 37,5% (n=6) 75% (n=12) 6,2% (n=1) 25% (n=4) 25% (n=4) 

2009-10 25 18 (72%) 12% (n=3) 8% (n=2) 36% (n=9) 40% (n=10) 44% (n=11) 24% (n=6) 

2010-11 24 17 (70,8%) 29,1% (n=7) 12,5% (n=3) 16,6% (n=4) 33,3% (n=8) 16,6% (n=4) 20,8% (n=5) 

2011-12 20 15 (75%) 5% (n=1) 10% (n=2) 40% (n=8) 10% (n=2) 30% (n=6) 10% (n=2) 

2012-13 18 16 (88,8%) 16,6% (n=3) 11,1% (n=2) 50% (n=9) 0 % (n=0) 50% (n=9) 11,1% (n=2) 

2013-14 20 16 (80%) 20% (n=4) 20% (n=4) 10% (n=2) 25% (n=5) 50% (n=1) 20% (n=4) 

2014-15 25 17 (68%) 12% (n=3) 48% (n=12) 40% (n=10) 28% (n=7) 20% (n=5) 32% (n=8) 

2015-16 24 17 (70,8%) 8,3% (n=2) 4,1% (n=1) 45,8% (n=11) 8,3% (n=2) 20,8% (n=5 29,1% (n=7) 

2016-17 27 16 (59,2%) 3,7 (n=1) 22,2% (n=6) 22,2% (n=6) 7,4% (n=2) 3,7% (n=1) 22,2% (n=6) 

Média por bloco 15,83% 21,97% 30,21% 18,73% 25,77% 25% 

 

* O objetivo central deste Guião (teste realizado 12 anos letivos consecutivos) é simplesmente testar de 

forma simplificada o que cada música, estilo ou género musical direta ou indiretamente representa cada 

tema musical escolhido possa, de imediato, despoletar no espetador ouvinte um item / escolha (de outros 

tantos previamente colocados) e, numa segunda fase, as escolhas musicais numa adaptação possa ser feita 

a partir do que se sente e o que histórica e conceptualmente cada tema possa “dizer” contrariamente a escolhas 

simplista apena pelo nome, pelo autor ou por questões que são e devem ser secundarizadas. O exercício 

seguinte prende-se com a adaptação musical para o texto dramático “O OUTRO AMOR DO PLEBEU 

DIMAS” (texto dramático para inclusão / adaptação musical).
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ANEXO II Cronograma de atividades / sessões 

Atividade Resumo da ação   Sessões   

Atividade 1  Apresentação de um documento audiovisual “Pequena História da Música” (resumo dos 

grandes períodos da história da música, seus principais compositores e composições e 

respetivos instrumentos que marcaram gerações, épocas e perídios). 

 N
. 

º 
1
 e

 2
 

Atividade 2   

  

Ampla discussão antes e após o visionamento de pequenos trechos / partes de filmes da era do 

cinema mudo e do cinema sonoro. Para enquadramento geral da evolução técnica e sonora do 

espetro videográfico. 

 

N
. 

º 
3
 

Atividade 3  Guia de Audição N.º 1 “MÚSICAS QUE ME FAZEM LEMBRAR…” (30 temas de géneros, 

estilos e matrizes musicais várias). 

 

N
. 

º 
4
 

Atividade 3  Guia de Audição N.º 2 “OS PLANETAS”33 de Gustav Holst (7 Movimentos correspondentes 

a cada um dos planetas do Sistema Solar - excetuando-se a Terra e Plutão). 

 

N
. 

º 
5
 

Atividade 4  Guia de Audição N.º “AS QUATRO ESTAÇÕES” de Antonio Vivaldi (1 andamento de 

cada Estação). 

Atividade 5  Documento de Trabalho “O OUTRO AMOR DO PLEBEU DIMAS” (texto dramático para 

inclusão/ adaptação musical). (Apresentação e leitura do texto) com a apresentação nas 

aulas subsequentes. 

 

N
. 

º 
6
 

Atividade 6  Documento de Trabalho “PROCESSOS INVERSOS” (material em suporte audiovisual 

para junção, substituição ou adaptação musical neste suporte). 

 

N
. 

º 
7
 

Atividade 7  Documento de Trabalho / Guia de Audição e Visualização “Como a música passa a ser coisa 

diversa da sua criação” (material em suporte audiovisual em que se demonstram exemplos em 

que a música é utilizada / usada para outros fins e objetivos). 10 Exemplos concretos do seu 

uso em diversos contextos e meios (políticos, comerciais, cerimoniais, entre outros). 

Atividade 8  Visualização e análise de um filme completo em que a música se revele crucial para o mesmo 

(exemplos escolhidos conjuntamente com os alunos). 

 

N
. 

º 
8
 

Atividade 9  Visualização e análise de uma peça de teatro completa (- preferencialmente ao vivo – em que a 

música se revele crucial para o mesmo (exemplos escolhidos conjuntamente com os alunos e 

mediante a agenda e programação das instituições culturais próximas e com quem temos 

protocolo institucional celebrado). 

 

N
. 

º 
9
 

Atividade 10  Realização de experiência prática (com base na palavra ou a ausência justificada da mesma) 

em pequenos grupos onde a música (ou a ausência justificada da mesma) seja 

convenientemente preparada, discutida e avaliada em grande grupo 
N

. 
º 

1
0

, 
1

1
 

  
  

 e
 1

3
 

Atividade 11  Apresentação pública dos trabalhos realizado pelos grupos durante as aulas anteriores e em 

trabalho autónomo. Preferencialmente apresentações para público em geral (integrado em 

eventos culturais promovidos pela instituição ou em parceria). Quando isso não é possível, por 

uma razão justificada, apresentam-se perante os colegas dos vários anos do curso em espaço 

culturais (também preferencialmente) externos à instituição. 

 

N
. 

º 
1

4
 e

 1
5
 Atividade 11  (Quando aplicável): Exame. Quando se recorre a este instrumento de avaliação, uma vez que a 

frequência não é assumida no programa pois toda a avaliação decorre a partir de da soma das 

várias atividades (e respetiva ponderação) em regime de avaliação contínua durante o semestre, 

optamos por uma bateria de questões (maioritariamente questões fechadas e / ou de resposta 

múltipla) que façam refletir o sobre o processo que decorre normalmente durante a lecionação 

/ vivência da UC em causa. Este exame é de consulta e tem uma duração máxima de 4 horas 

consecutivas. Conta (se assim for acordado) com a presença do docente para esclarecimentos 

vários e para exemplificação e situações ou teste de materiais sob o ponto de vista técnico, 

entre outras. Uma participação ativa no sentido de se poder passar parte da mensagem incutida 

juntamente com os alunos ao longo do semestre neste curto espaço de horas a esta UC 

atribuídas. 

 
33  Marte (1.º Movimento Mensageiro da Guerra), Vênus (2.º Movimento Mensageira da Paz), Mercúrio (3.º 

Movimento Mensageiro Alado), Júpiter (4.º Movimento Mensageiro da Alegria), Saturno (5.º Movimento Mensageiro 

da Velhice), Úrano (6.º Movimento Mágico) e Neptuno (7.º Movimento Místico). 
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A.R. MENGS TRA ROMA E MADRID: 

LE INQUIETUDINI DEL PITTORE FILOSOFO SULL’ISTITUZIONE 

ACCADEMICA NELLA SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO 

 

A.R. Mengs between Rome and Madrid: the philosopher painter’s apprehensions 

about the academic institution in the late 18th century 

  

 

 
CINELLI, Noemi34 

 

 

 

Abstract 

It is difficult to frame Anton Raphael Mengs in a specific stylistic movement nowadays that the 

chronological divisions and the consequent definitions of the art of the Enlightenment are going 

to be more and more controversial. Because of his eclectic and cosmopolitan activity, his ideas 

about Ideal Beauty spread across the countries affected by the apprehensions and hopes related to 

the 18th century. The bohemian painter dedicated his entire life to the study of ancient art; his 

marble collection of the statues from the great Italian collections interested the artists coming to 

the Eternal City, and he consecrates esthetic models of different epochs. Mengs never get away 

from these models – Ancient Greece, Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio, Antonio Correggio. His 

presence in Spain was favored by propitious circumstances: the coronation of an erudite, educate 

king, lover of Fine Arts, Charles III of Spain, a king so intimately close to the painter to guarantee 

him his protection in the difficult relation between Mengs and the San Fernando Academy of Fine 

Arts in Madrid. The relation between the Institution and the Bohemian get complicated because 

of the different ideas about the organization of the academy and the education of the students. 

Because of the little original sources, several matters have not been resolved, for example the 

issue about the false ancient fresco of Jupiter and Ganymede, or the controversy about the Peña 

case, that brought to the final breakup between the artist and the consiliarios in San Fernando 

Institution. Mengs focused his attention in an even worse matter about the direction of the 

academy: concretely, which competences had to have the consiliarios and which the teachers. 

When Mengs asked to be accepted in the academy, he undoubtedly thought that the Institution 

was structured as the other great one in which he took part in Italy, San Luca National Academy 

in Rome. Within Mengs’ proposals to raise the level of the Academy in Madrid there was the 

institution of anatomy and surgery teachings, which intent was to revolutionize the concept of 

painters and sculptors. In spite of the difficulties that the first painter of Charles III had during his 

stay in San Fernando, his acting had a fundamental role in developing the Art Theory and 

particularly in the European artists’ training. 

Key-words: Anton Raphael Mengs- Saint Fernando Academy of Fine Arts in Madrid- Saint Luca 

National Academy in Rome. 
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INTRODUZIONE 

Anton Raphael Mengs fatica ad essere inquadrato in una precisa corrente stilistica 

ancora oggi, nel momento in cui sempre più sfumate sono le divisioni, le scansioni 

cronologiche e, di conseguenza, le definizioni che riguardano il controverso XVIII 

secolo35. 

Smisurata ambizione artistica, dittatura estetica e rigorismo accademico sono solo 

alcuni degli attributi negativi, perché superficiali e frettolosi, con i quali la storia dell’arte 

ha descritto il pittore boemo, mentre la critica d’arte, che condivideva con Mengs le teorie 

estetiche e artistiche si affrettava, già prima della sua precoce morte, a proclamarlo il 

“migliore artista di una epoca, il Nuovo Raffaello”, ruolo quest’ultimo, cosi ben 

interpretato da lui da arrivare a ritrattarsi a solo 16 anni nelle vesti del Maestro Urbinate 

(fig.1). 

È paradossale che essendo stato l’artista più pagato di quell’epoca sia stato cosi 

poco studiato, fatto che si può spiegare solo se si considera che Mengs fu teorico ancor 

prima d’esser pittore. Non a caso oggi lo si ricorda come il pittore filosofo36. Così, la sua 

maggior fortuna è legata al suo contributo alla Storia dell’Arte attraverso la ricerca e 

l’elaborazione di un sistema dottrinale seguendo il cammino del suo grande amico ed 

eccellente storico, Johann Joachim Winckelmann. È forse a quest’ultimo, “il prussiano 

fatto romano”, che si devono gli inizi della relazione tanto intima che legherà Mengs 

all’Antichità Classica. 

Mengs dedicò quasi tutta la sua vita allo studio dell’Arte Antica, la sua collezione 

di marmi delle statue più famose delle grandi raccolte italiane fu sempre motivo 

d’interesse per gli artisti che accorrevano alla Città Eterna, e consacrò modelli estetici di 

differenti epoche dai quali non si allontanerà mai, ossia la Grecia Classica conosciuta 

attraverso copie romane, Raffaello, Tiziano e Correggio. 

 

 
 
 

 
35 Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Orietta Vittoria Rossi Pinelli per i suoi imprescindibili e 

preziosi suggerimenti, alla Dott.ssa Angela Cipriani per avermi seguito con meticolosità durante i mesi 

passati all’Accademia di San Luca, e alla Prof.ssa Liliana Barroero per la disponibilità dimostratami 

durante la mia ultima permanenza romana. 
36 Tra gli  eruditi che nel XVIII secolo si  riferirono a Mengs con tale  definizione citiamo O. Boni, Elogio 

di Pompeo Girolamo Batoni (Roma, 1787, p. 20). 
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Fig. 1. Anton Raphael Mengs: ‘Autoritratto’ (1744). Dresda, Gemäldegalerie. 
 

Mengs, la cui professione fu vaticinata con la premonitoria scelta dei nomi di 

battesimo, arrivò a Roma a soli tredici anni, per studiare il disegno e le grandi opere dei 

maestri romani, nella città che in quel periodo serviva da catalizzatore delle esigenze di 

rinnovamento culturale nel modo di fare e intendere la disciplina della Storia dell’Arte 

che a gran voce provenivano dal mondo erudito. 

La sua presenza in Spagna fu favorita dalla felice congiuntura della salita al trono di 

un illuminato, colto e amante delle Belle Arti, Carlo III Borbone, monarca tanto vicino 

all’artista a tal punto da assicurargli protezione soprattutto nella difficile relazione con la 

madrilena  Real Academia de Bellas Artes  de  San Fernando. La relazione tra il boemo e 

l’istituzione fernandina s’irrigidì a causa delle opposte vedute sull’organizzazione 

accademica e sulla formazione degli artista37. 

 
37 M. Águeda Villar, Mengs y la Academia de S. Fernando, in “Actas del II Simposio sobre el padre Feijoo 

y su siglo’, Oviedo, 1983, p. 445-476, A. Negrete Plano, Anton Raphael Mengs y la Antigüedad: catálogo 

de la exposición celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (20-11- 2013/ 26 -01-

2014), Madrid, 2013; A. Negrete Plano, Anton Raphael Mengs y los modelos en yeso de la estatuaria 

clásica, in  J. S. Pons (coord.), “Goya e Italia: catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Zaragoza 

(1-06-2008/15-09-2008), vol. 2, 2008, pp. 81-85; A. Negrete Plano, La colección de vaciados de escultura 
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           Gli scarsi scritti originali hanno lasciato senza risposta numerose questioni, come 

quella del falso affresco antico di “Giove e Ganimede” - per la quale l’ipotesi 

dell’involontaria implicazione di Mengs è stata ampiamente dimostrata38 - o la polemica 

suscitata dal caso Peña, che portò alla definitiva rottura dell’artista con i consiliarios de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Ancora più complicati sono i problemi generati dalla pubblicazione del volume 

Obras de Anton Raphael Mengs,39 ad opera di José Nicolás de Azara40 (fig.2), amico e 

biografo di Mengs. Il volume era considerato fino agli anni ‘60 del Novecento la fonte 

più sicura per l’investigazione sugli scritti del boemo; però il ritrovamento per merito di 

Tellechea Idigóras41 di alcuni documenti come le Cartas de Azara, misero in dubbio la 

fedeltà del biografo nella copia degli scritti del pittore: una difesa patriottica esagerata, 

unita a un’insana sete di notorietà, portarono il diplomatico a manipolare e falsificare gli 

scritti, con l’aiuto di Eugenio Llaguno y Amirola42, Ministro de Gracia y Justicia dal 1794 

al 1797. 

 
que Antonio Rafael Mengs donó a Carlos III para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tesi 

Dottorale diretta da J. M. Luzón Nogué, Universidad Complutense de Madrid, 2009; S. Roettgen, Arte, 

fortuna y gloria: Anton Raphael Mengs entre Roma y Madrid, in J. S. Pons (coord.), “Goya e Italia” op.cit., 

pp. 75-79; A. M. Suárez Huerta, Perseo y Andrómeda. Un hito de la belleza ideal, in “Storia dell'arte”, nº. 

115 (n.s. 15), 2006, pp. 77-102. 
38 4A.M. Morghen Tronti, Un falso antico opera di Raffaello Mengs in „ Commentari’, n. 1, 1950, pp. 109-

111;  S . Roettgen, Winckelmann e  Mengs:  idea e  realtà di un  amicizia, in M. Fancelli (a cura di),  J. J. 

Winckelmann tra letteratura e archeologia  (Venedig, 1993, pp. 145- 160). 
39 Il volume  Obras  de  Anton  Raphael  Mengs vide  la luce contemporaneamente  in  Spagna  e  Italia. 
40 José Nicolás de Azara (Burbuñales 1730- Parigi 1804), apparteneva alla generazione degli Illuminati 

impegnati nelle riforme legislative di Carlo III e Carlo IV di Borbone che puntavano alla difesa del potere 

monarchico riformatore. Amante delle Belle Arti, collezionista d’arte antica, mecenate, appassionato di 

letteratura (è famosa la collaborazione tra l’aragonese e l’editore italiano Giovan Battista Bodoni nella  

traduzione ed edizione di classici latini e greci), si distinse per la sua attività politica e diplomatica che lo 

portò a ricoprire importanti incarichi nelle ambasciate spagnole a Roma e a Parigi. Per notizie su Azara, 

cfr. S.F. Schröder (coord.), Mengs & Azara: el retrato de una amistad, Madrid, 2013; M.D. Gimeno Puyol, 

José Nicolás de Azara o la vieja diplomacia en una Europa nueva, in J. R. Cirici Narváez, A. Ramos 

Santana (coords.), “La furia de Marte: ideología, pensamiento y representación”, Universidad de Cádiz, 

2012, pp. 101-117; M.D. Gimeno Puyol, Primera memoria de José Nicolás de Azara,  Zaragoza, 2014; J.N. 

de Azara,  M.D. Gimeno Puyol (ed.), Epistolario (1784-1804), Madrid, 2010  ̧P. López Mora, Aportación 

a la historia del léxico del s. XVIII: análisis de las Obras de Mengs de D. José Nicolás de Azara, in 

“Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica”, 2016, vol. 34, pp. 215-259. 
41 J.I. Tellechea Idígoras, Azara y la edición de las Obras de Mengs. Interpolaciones de Llaguno Amirola, 

Madrid, 1971. 
42 8Eugenio Llaguno y Amirola (Menagaray, Alava 1724- Madrid 1799) oltre ad essere un famoso scrittore 

e un politico illuminato, fu un eccellente trattatista d’arte, esperto in lingue classiche, professore della Real 

Academia de Historia di Madrid. Arrivò all’apice della notorietà con il volume Noticias de los arquitectos y 

de la arquitectura de España, pubblicato da Ceán Bermúdez (1829). 
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Fig.2. Anton Raphael Mengs: ‘Ritratto di José Nicolás de Azara’ (1774). Madrid, Collezione privata. 
 

 

Di fatto, Azara chiese a Llaguno - citando le sue stesse parole - “una corrección 

estilística” che ammorbidisse le dure critiche che Mengs muoveva all’arte spagnola. 

Modifiche che furono più che una semplice correzione stilistica, arrivando Azara a 

riscrivere interi paragrafi ex novo. L’opera di Azara ottenne, comunque, gran successo in 

Spagna come in Italia, tra affezionati e intenditori di Mengs, ed anche nei circoli di eruditi 

e teorici; ciò dovuto, secondo Marchan Fiz, al fatto che "la estética se convierte, a 

mediados del siglo XVIII, en la disciplina de moda"43. Gli elogi alle Obras durarono fino 

al primo Romanticismo, le cui istanze libertarie si opponevano al presunto rigorismo 

teorico della dottrina mengsiana. 

 

 

 
43 S. Marchán Fiz, La Estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo, 

(Barcelona, 1982, p. 13). 
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Ai nostri giorni, tra gli storici dell’arte che hanno scritto su Mengs, e che più hanno 

contribuito al giudizio di critica tanto negativo che ancora oggi lo accompagna, dobbiamo 

citare Giulio Carlo Argan44, Roberto Longhi45 e Antonio Morassi46, autori di manuali di 

Storia dell’Arte ancora in uso nelle università italiane, che hanno basato le loro 

valutazioni su una comparazione mal derivata tra il pittore boemo e Giambattista Tiepolo, 

a loro parere, pittore d’indiscutibile superiorità. Anche in Spagna non mancarono critiche 

molto dure, come quella espressa da Sanchez Cantón in occasione dell’esposizione del 

Prado del 1929, che pone l’accento sul carattere troppo rigoroso e accademico delle 

pitture che Mengs realizzò nella Penisola Iberica. Nonostante, grazie a scritti come quelli 

di Claude Bédat o Mercedez Agueda Villar47, l’immagine del boemo sta riacquistando il 

suo vero valore. È stata Steffi Roettgen, storica tedesca che ha esaminato più in profondità 

la produzione pittorica e teorica di Mengs arrivando alla pubblicazione di un’opera 

magistrale nel 1999, che si può a ragione considerare la “madrina” della riconsiderazione 

più oggettiva sull’artista48. 

Gli scritti di Mengs pubblicati da Azara animarono il dibattito sulla Bellezza in 

tutti i paesi imbevuti delle teorie illuministiche. La pubblicazione delle edizioni italiana 

e spagnola delle Obras, diede luogo a distinte reazioni. In Italia, che già accumulava una 

lunga tradizione di scritti teorici sul Bello Ideale, l’opera fu un ulteriore approfondimento 

di portata cosmopolita viste le esperienze del boemo nelle corti più insigni d’Europa. I 

vantaggi per la Spagna furono, in qualche modo, di maggior portata: le Obras diedero il 

necessario slancio alla diffusione di scritti eruditi e contribuirono a far si che la penisola 

sentisse di partecipare ad una corrente di sviluppo culturale di portata europea. Inoltre- 

soprattutto nella risposta alle gravi critiche del giudizio di Mengs in relazione alla pittura 

spagnola favorirono la nascita di sentimenti di orgoglio nazionale e di rivendicazione 

della qualità dell’arte iberica. La vivacità della discussione sul Bello Ideale iniziata da 

Mengs segnò un momento cruciale per l’estetica spagnola49. 

 
44 G.C.Argan, Storia dell’arte italiana, Torino, 1968. 
45 R.  Longhi, Arte  italiana  e  arte  tedesca  con  altre  congiunture fra  Italia  ed  Europa, 1939-1969, 

(Firenze, 1979). 
46A. Morassi, Commemorazione del Tiepolo nel secondo centenario della morte, Atti del convegno 

internazionale di studi sul Tiepolo, Milano, 1971. 
47 C.Bédat, L’Academie des Beaux-Arts de Madrid,1774-1808, Tolosa, 1975; Águeda Villar, Mengs y la 

Academia de S. Fernando cit.; A.R.Mengs, Reflexiones sobre la Belleza, introduzione di M. Águeda Villar, 

(Novograf, 1989, p. 28). 
48 ROETTGEN, Steffi: Anton Raphael Mengs (1728-1779): Das malerische und zeichnerische Werk-

Leben und Wirken, Munchen,1999. 
49 M.R.De Rosa, Estetica e critica d’arte in Konrad Fiedler, Centro Internazionale Studi di Estetica, 

(Palermo, 2006). 
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Fino ad ora è rimasto sottovalutato il suo contributo al rinnovamento stilistico 

della fine del XVIII secolo: dovrebbe essere continua fonte di discussione la 

responsabilità di come e in che misura Mengs influenzò lo stile di Francisco Goya, per 

citare un artista riconosciuto per la sua originalità creativa, e di altri pittori che in Italia, 

centro del nuovo dibattito culturale, si mossero intorno alle linee e alle teorie del maestro 

tedesco. 

Nel presente articolo sono state intenzionalmente trascritte citazioni nelle lingue 

originali, ossia spagnolo ed italiano, nella convinzione che le traduzioni siano state 

motivo del travisamento sul ruolo giocato da Mengs, nella Storia dell’Arte e nelle Teoria 

dell’Arte, e che è la base della tesi per cui il boemo o è stato odiato o amato. 

Vale la pena citare nuovamente don Francisco Goya e il suo “El sueño de la razón 

genera monstruos”, per dire che l’eredità mengsiana non si capirà pienamente fino a che 

la Storia dell’Arte procederà con divisioni cronologiche e con pregiudizi che la falsano. 

 

MENGS E L’ACADEMIA DE SAN FERNANDO DI MADRID: resoconto 

di una separazione necessaria 

 

L’arrivo di Mengs a Madrid fu propiziato da Carlo III (fig.3), molto aperto alle 

diverse correnti culturali che animarono il Settecento, e amante dell’archeologia e delle 

Belle Arti. Il suo regno segnò un cambio di tendenze nell’arte spagnola della seconda 

metà del XVIII secolo, soprattutto per l’adesione graduale ai dettami dell’arte che solo 

per comodità oggi definiamo “neoclassica”. Le origini dello straordinario interesse del 

sovrano per l’Antichità risalgono al periodo in cui occupava il trono di Napoli. 

L’ambizioso progetto di configurazione del Regno delle Due Sicilie prevedeva tra gli 

obiettivi quello di condurre la città partenopea alle vette della scena culturale europea, 

facendo leva soprattutto sulla fortuita scoperta di Ercolano, impresa condotta sotto il 

patronato regio50. 

 
 
 
 
 

 
 
50 Cfr. L. Franchi Dell’Orto (a cura di), Ercolano, 1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica, Atti del 

convegno internazionale Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei, 30 ottobre-05 novembre 1988, Roma, 1993. 
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Fig. 3: A.R. Mengs: Ritratto del Re di Spagna e delle Indie Carlo III di Borbone (1761). Madrid, Museo 

del Prado. 
 
 

I Borboni, e Carlo III in particolar modo, divennero i portatori illuminati degli 

interessi culturali che influirono sul gusto e sulle correnti artistiche dell’epoca. Le 

scoperte di Ercolano ispirarono diverse forme artistiche, e le opere di porcellana prodotte 

dalla Reale Fabrica Ferdinandea di Capodimonte divennero il mezzo più rapido per la 

divulgazione dei motivi ercolanesi: 

Il primo impulso per l'archeologia, la formazione del gusto neoclassico 

nel Settecento e soprattutto per la papirologia ercolanese provenne dal 

re Carlo al quale va pertanto riconosciuto il ruolo di promotore della 

papirologia ercolanese nonché di iniziatore dello studio delle antichità 

ercolanesi, modello della civiltà artistica del Settecento51. 

 

  
 

51 M. Gigante, Carlo di Borbone e i papiri ercolanesi, in „Cronache Ercolanesi’, 11, 1981, pp. 7-18, in 

part. p. 15. 
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Carlo III occupò il trono di Spagna nel 1759, in seguito alla morte del suo 

fratellastro Fernando VI. Tale cambio implicò una serie di riforme decorative nel Palacio 

Real di Madrid, per attendere alle quali il re chiamò i rappresentanti più famosi delle due 

tendenze pittoriche dell’epoca, l’italiano Giovambattista Tiepolo e Anton Raphael Mengs. 

Tiepolo che arrivò alla corte di Madrid all’età di 60 anni, era il pittore dalla inesauribile 

fantasia compositiva che prendeva forma grazie al perfetto dominio della prospettiva 

spettacolare (non a caso lo si ricorda grazie a Guido Piovene come il Veronese redivivo) 

e alla tavolozza cromatica dai toni accesi e argentei che facevano perdere consistenza 

materiale alle cose e alle persone, trattate come entità irradianti luce. Scrive il citato 

Piovene: 
 

questo mitologo sincero, pittore metafisico dei sensi e del sangue, tocca 

le corde del patetico, dell’idillico, dell’elegiaco. Egli trasmette in chi lo 

guarda un vapore di compiacenza sensuale nella propria vita, un forte 

attaccamento a se stesso nelle fantasie e nei ricordi, un orgoglioso 

sentimento d’immortalità personale associata alla carne (Piovene, 

Tiepolo, Milano, 2004, p. 18).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid come si presenta all’odierno visitatore. 
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In Mengs non esiste tale “carnalità”, tale anelo verso le passioni e la fantasia. Nel 

suo modo di dipingere era, utilizzando le parole di León Tello, dominio técnico y 

orientación clásica52. Si tratta della volontà di parlare all’intelletto, sebbene con un 

linguaggio che poco ha a che vedere con la freddezza e la razionalità compositiva con cui 

oggi si relaziona. A Mengs, in questo senso, si deve la sofisticata riforma dei modelli 

estetici spagnoli. 

L’opinione negativa di artista superbo ed intransigente che gli studi tradizionali  

hanno espresso su Mengs affonda le sue radici nella controversa relazione tra il boemo e 

la giovane Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid (fig.4). 

Grazie ad una revisione critica della documentazione disponibile negli archivi 

della Academia, Claude Bédat e Mercedes Agueda Villar53 ci presentano una immagine 

dell’artista depurata dalle etichette di absolutismo académico ed exagerada ambición 

artística.54 

L’esperienza di Mengs in seno all’Academia può condensarsi in tre tappe. La 

prima inizia il 5 giugno 1763 e coincide con la nomina dell’artista come Director 

Honorario para la cátedra de Pintura55. consapevole del fatto che l’incarico, come 

recitava lo stesso titolo, era puramente onorario e gli concedeva il diritto d’assistere ai 

Consigli Generali, mentre poteva partecipare a quelli Ordinari solo se formalmente 

convocato56. 

Le complicazioni a causa della presenza di Mengs non si fecero attendere, e dopo 

appena otto mesi dalla nomina l’artista inviò una lettera di dimissioni dall’incarico. 

L’origine dell’accaduto potrebbe radicare nel conflitto sorto durante il Consiglio 

Ordinario del 15 gennaio 1764, al quale prese parte su istanza di Felipe de Castro, per 

esprimere il suo parere sulla nomina degli artisti D. Alfonso Cruzado, D. Tomás López y 

D. Juan del Cruz come Académicos de mérito. Tra i candidati, secondo l’opinione di 

Mengs, nessuno possedeva i requisiti necessari per essere ammesso. La sua contrarietà 

dovette essere tanta quando si rese conto che i voti dei consiliarios in questioni 

concernenti materie artistiche pesavano fino al punto da poter superare le sue stesse 

 
52 19F.J. León Tello, Anton Raphael Mengs y el Neoclasicismo español, in ‘Archivo de Arte Valenciano’, 

61,1980, pp.3-9, in part. p. 6. 
53 Cfr. nota 13. 
54 21F.J. Sánchez Cantón, Mengs en España, Madrid, 1972, p. 14. 
55 Libro de Juntas Ordinarias de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (d’ora in avanti 

“RABASF”): Actas del 5 de Junio de 1763. 
56 Junta Ordinaria de la RABASF: Actas del 15 de Enero de 1764. 
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decisioni. Tali accademici erano, in effetti, aristocratici e politici che poco sapevano in 

fatto d’arte. Águeda Villar, pioniera nel rifiuto delle etichette affibbiate a Mengs, 

scrivendo su questo episodio esprime una considerazione che dimostra quanto sia difficile 

abbandonare l’immagine di artista viziato che godeva delle preferenze del re: Mengs, 

confiando en que todo se resolviera a su favor, renunció en una fría carta a su cargo de 

Académico57. Se però Mengs avesse realmente abusato della sua vicinanza con il 

monarca, gli avrebbe mostrato direttamente il proprio disaccordo, mentre, come prova di 

modestia preferì direttamente rinunciare all’incarico convinto dell’inutilità di formar 

parte di un’accademia governata da chi avrebbe dovuto limitarsi a proteggerla. 

Tuttavia le tensioni suscitate si calmarono ben presto e il 27 marzo Mengs chiese, 

in una missiva inviata ad Ignacio de Hermosilla, di ritirare le sue dimissioni58. 

La questione più grave su cui si centrò l’attenzione di Mengs riguardava la 

direzione dell’Academia e, più in concreto, quali dovessero essere le competenze dei 

consiliarios e quali quelle dei professori.  Quando Mengs chiese d’esser accettato come 

accademico, pensò  indubbiamente  che  l’istituzione  fernandinea  fosse  strutturata  

sulla ,falsariga dell’altra grande istituzione europea della quale fece parte, l’Accademia 

Nazionale di San Luca di Roma, della quale si tratterà più avanti. 

Alla fine del 1764 Mengs inviò una lettera alla San Fernando chiedendo d’essere 

nominato Académico de Honor, episodio che apre la seconda tappa di Mengs 

nell’Academia. Le polemiche riguardanti la gestione dell’accademia continuarono ad 

essere una costante in questo secondo periodo di permanenza di Mengs, sebbene in questo 

caso l’interesse del boemo si focalizzò sul tentativo di riformare i piani di studio adottati 

sino ad allora. 

La Academia era perfettamente cosciente già da tempo che la scarsa reputazione 

ottenuta dagli artisti spagnoli inviati a Roma era da imputarsi al mancato adeguamento 

del piano di studio stabilito, cosicché si decise di rinnovarlo. L’erudito pittore Francisco 

Preciado, Director de los Pensionados españoles a Roma, al quale l’Academia incaricò 

un nuovo piano di studi con metodi volti a migliorare la qualità dell’insegnamento, si 

dimostrò incapace di risolvere il problema. Una volta ricevuto il progetto di Preciado e 

presentato in consiglio il 13 gennaio 1765 il sentimento generalizzato tra gli accademici 

 
57 M. Águeda Villar, Mengs y la Academia cit., p. 448. 
58Juntas Particulares de la RABASF: Actas de 27 de marzo de 1764.  
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fu di delusione, e fu giudicato completamente inappropriato alla situazione, cosicché si 

decise di chiedere a Mengs e a Felipe de Castro di redigerlo da capo. 

Mengs mostrò il suo disaccordo con il nuovo piano proposto da Preciado, che 

semplicemente si conformava al modello dell’Accademia francese; c’era bisogno di far 

leva invece su un miglioramento del curriculum studiorum degli artisti in Spagna, 

introducendo nuove materie. Inoltre Mengs propose nuove regole per assegnare le borse 

di studio ai pensionados eletti tramite concorso. I consiliarios questa volta accettarono di 

buon grado i suoi suggerimenti59, decisero di ampliare alcune discipline e di creare nuove 

cattedre60. 

Tra le proposte di Mengs la più interessante, e che più avrebbe cambiato il modo 

d’intendere la formazione dei pittori e degli scultori dell’Academia, fu la creazione delle 

cattedre di prospettiva e anatomia. Per quella di anatomia fu necessario crearne una di 

chirurgia, in modo che il professore di pittura o scultura fosse assistito da un chirurgo. Gli 

accademici decisero di dare l’incarico al dottor Agustín Navarro61, su raccomandazione 

di Felipe de Castro. L’Academia comunicò tale decisione a Mengs tramite una lettera62. 

Nella risposta del giorno seguente Mengs espose le sue lamentele per non esser 

stato consultato circa la nomina di Navarro63. Il suo disaccordo64 s’espresse in una missiva 

ad Ignacio de Hermosilla y Sandoval, nella quale criticava le “irregolares Representanzas 

que la Junta Particular hizo a S.M y el poco aprezio que si haze de los Facultativos”65. 

Così inizia la terza e ultima tappa del boemo in Academia, caratterizzata da una 

tendenza sempre più disinteressata verso le questioni interne all’isituzione. 

L’ostruzionismo di Mengs verso il regolamento dell’Academia continuò con toni 

aspri a proposito dei modelli da copiare nelle lezioni di disegno, opere di Carlo Maratta. 

 
59 Juntas Particulares de la RABASF, Actas de 2 de noviembre de 1766. 
60 Le nuove cattedre prevedevano: estudio del modelo en vivo, de perspectiva y de geometría, de anatomía, 

de modelo de yeso, de color y de copia de estampas. 
61 Navarro era professore di chirurg ia e medico personale del Duca di Alba. 
62Juntas Particulares de la RABASF, Actas de 2 de noviembre de 1766. 
63Juntas Particulares de la RABASF, Actas de 3 de noviembre de 1766. 
64In occasione della Junta Particulare del 8 de marzo de 1767 si tracciarono le differenze tra il metodo 

proposto da Navarro e il metodo adottato da Ventura Rodríguez, Antonio González e Felipe de Castro che 

dichiarono che lo studio dell’anatomia doveva“Hacer sobre el cadaver asistiendo los discipulos a su 

disecacion y oyendo al tempo de ellas las espicacion del Professor Anatomico”. Navarro giudicò inutile 

esercitarsi su un cadavere giustificando la propria scelta con queste parole: “para su estudio basta adquirir 

conocimientos del tamaño regular, figura y situacion de los huesos, nervios, tendones y lo qual se via, y 

podia observar infinitamente mejor que en un cadaver fresco”. 
65Juntas Particulares de la RABASF, Actas del 3 de noviembre de 1766. 
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Secondo la sua opinione i disegni dovevano essere sostituiti con altri più moderni66 in 

linea con le nuove orientazioni stilistiche dell’Academia. Alla fine dei contrasti si 

preferirono i modelli tratti da opere di Francisco Bayeu e Salvador Maella67. 

L’episodio che generò il definitivo allontanamento di Mengs dall’istituzione risale 

al 28 aprile 1768, quando nella sala principale dell’Academia si collocò il quadro “Venere 

e Adone” di Juan Bautista del Peña, a coronamento della proposta di nominare 

quest’ultimo come Director General de Pintura durante il consiglio del 5 giugno68. 

Mengs pretese che gli s’illustrassero formalmente i motivi di una decisione 

considerata inappropriata visto il poco merito che il boemo riconosceva alle doti artistiche 

di Peña. Le accuse di Mengs furono troppo severe ed esplicite, e i membri del consiglio 

straordinario per lanciare una risposta violenta si riunirono il giorno di Natale del 1768. 

Tramite Hermosilla inviarono a Mengs una missiva nella quale si giustificava la scelta di 

Peña con le escrupulosas disposiciones estatutarias de la Academia. In accordo con tali 

disposizioni rifiutarono di nominare gli artisti che Mengs proponeva, anche se questi 

dimostravano avere doti pittoriche eccellenti e di gran merito. La risposta non soddisfece 

Mengs che sottolineò le ambiguità dello Statuto aperto a troppe interpretazioni, secondo 

la posizione da difendere. 

Il passo verso la definitiva rottura fu imputato da Mengs a ragioni che l’offesero 

profondamente. La lettera fu presentata in Consiglio Straordinario il primo gennaio 1769, 

e i consiliarios giudicarono duramente il comportamento del pittore, accusato 

d’ingratitudine nonostante i favori e gli onori ricevuti in seno all’Academia, e si 

mostrarono soprattutto indignati dal fatto che l’artista fosse ricorso al re quando il 

problema era un affare interno all’istituzione. Mengs giustificò la sua azione nella stessa 

maniera in cui i consiliarios fecero nell’anno 1764, in occasione della presentazione della 

prima lettera di dimissioni. Due giorni dopo comunicava al re: 

Por otro lado hallandose el suplicante con el genio demasiado zelante 

por el honor y adelantamiento de las Artes del diseño en estos Felices 

Reyno de VM. no sabe quedarse con la indiferencia qua le sería 

necesaria en el estado presente de la Academia: por tanto supplica se 

digne hacerle la gracia de separarle totalmente de este respetable 

cuerpo, donde se halla inútil a su malgrado69. 

 
66M. Águeda Villar, Mengs y la Academia de San Fernando cit., p. 446. 
67 In seguito Mengs si impegnò nella revisione delle statue conservate in Academia prima dell’inizio delle 

lezioni di scultura in gesso. La relazione redatta dall’artista evidenziò il cattivo stato di conservazione dei 

gessi per cui l’unica soluzione al problema fu comprarne dei nuovi in Italia. 
68Juntas Ordinarias de la RABASF, Actas de 5 de junio de 1768.  
69 Juntas Ordinarias de la RABASF, Actas de 6 de enero de 1769. 
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Sei mesi dopo, il 4 luglio 1769, l’Academia si pronunciò senza mezzi termini: 
 

Y al fin determinó su Excelencia que no se le respondiese y que se 

borrase del libro en que están sentados los Profesores y Directores 

Honorarios y que en la relación de premios no se le ponga70. 

La sentenza, che ricorda una damnatio memoriae d’altri tempi, fu la causa del silenzio 

che cadde su Mengs da parte della corporazione accademica e della critica posteriore. 

Solo Azara lo ricorderà nella sua biografia71. 

 

IL POMO DELLA DISCORDIA: l’inesorabile trasformazione dell’academia 

de san fernando in roccaforte del potere illuminato 

 
 

La volontà del boemo di accedere alla Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando è da mettere il relazione con la sua concezione di accademia di belle arti. 

Ad eccezione del periodo infantile, il pittore sassone visse in quella Roma dove 

per tutti gli artisti era obbligatorio assistere alle sessioni della Accademia di San Luca 

(fig.5). Qui avevano il diritto di votare e di decidere su problemi concernenti l’istituzione 

accademica, si discuteva di pittura e di stile, e soprattutto si fissavano le norme da seguire 

in materia artistica. Quindi, sarebbe ragionevole supporre che, una volta stabilitosi a 

Madrid, Mengs avesse desiderato entrare alla San Fernando senza aver precedentemente 

valutato le grandi differenze di organizzazione e fini tra le due istituzioni. 

Claude Bédat, nel suo libro La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

1744-1808, studiò dettagliatamente i momenti salienti della redazione degli statuti tra gli 

anni 1744 e 1757, che portarono alla formazione di un’istituzione nella quale 

paradossalmente gli artisti non erano i protagonisti assoluti. 

Nell’anno 1746 Fernando Triviño formulò gli statuti che presentò al re Fernando 

VI, concedendo ai membri rilevanti della classe nobiliare  il governo dell’accademia72. 

Su incarico del re, lo scultore Felipe de Castro si occupò dell’analisi dei testi e della 

redazione delle note pertinenti73. 

 
70 Juntas Ordinarias de la RABASF, Actas de 4 de julio de 1769. 
71 J. N. de AZARA, Obras de Antonio Rafael Mengs, primer pintor de Cámara del Rey, publicada por Don 

Joseph Nicolás de Azara, Madrid, 1780., p. XVII. 
72 Anche se non ancora rintracciati, grazie ad una lettera di Ignacio de Hermosilla si sa che tali documenti 

furono sottoposti all’approvazione reale il giorno 30 maggio 1747. 
73 Lo scritto fu presentato con il titolo "Adiciones que de orden de S.M el Rey Don Fernando VI, hizo - a 

los estatutos formados por Don Fernando Triviño primer vicepprotector del Real Academia con el título 

de San Fernando de las tres nobles artes Pintura, escultura y arquitectura - Don felipe de Castro escultor 
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Lo scritto sarebbe stato la base 

sulla quale redigere gli articoli 

dell’anno 1751. Preoccupazione 

principale di de Castro fu riconoscere 

agli artisti di un ruolo preminente 

nell’Academia, e relegare in secondo 

piano gli aristocratici e i politici che, 

pur facendo parte dell’istituzione, non 

possedevano le adeguate competenze 

in fatto d’arte. 

Il testo dello statuto del 1751 testimonia la realizzazione dei piani di Felipe de 

Castro. Nella Spagna del XVIII secolo, un’accademia cosi concepita non era altro che 

una chimera. I problemi, in effetti, non si fecero aspettare. 

 
Nell’anno 1757 si tornò a redigere altri piani. Leggendoli non si può far a meno 

di notare la profonda discrepanza che li separa dal testo del 1751. In soli sei anni si passò 

da un’accademia democraticamente mantenuta da artisti a un’accademia centro del potere 

illuminato aristocratico. 

Il numero dei professori fu ridotto da trentuno (com’era previsto dallo statuto del 

1751) a sedici; i consiliarios, eletti non dai professori ma nominati direttamente dal Re, si 

videro ammessi a partecipare a tutte le sessioni, rimanendo così nelle loro mani 

l’organizzazione di tutta la vita accademica, dalle questioni economiche fino a quelle 

riguardanti materie artistiche. S’istituirono quattro categorie di giunte: particulares, 

ordinarias, generales e públicas. Concentrandoci sulla giunta particular, la più importante 

in cui si decidevano questioni economiche e artistiche, è palese il cambio radicale 

nell’organigramma del potere dell’accademia. Negli statuti del ‘51 furono chiamati a 

intervenire a tale giunta il viceprotector, i sei consiliarios e ovviamente i professori, che 

furono sempre sicuri di raggiungere la maggioranza nella votazione su questioni artistiche. 

Con l’entrata in vigore dello statuto del „57, i professori furono esclusi da tali giunte senza 

neanche poter conoscere le decisioni prese. Queste sarebbero state trascritte in un libro a 

parte e comunicate a tutti “a tempo debito”. 

 
del Real Persona y de sobre Real Cámara y director extraordinario nombrado por el mismo Señor Don 

Fernando VI para el concerniente a escultura de dicha sobre Real Academia".  

 

Fig. 5. La moderna facciata dell’Accademia 
Nazionale di San Luca di Roma. 
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La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, si era convertita in una 

organizzazione sede per potere monarchico illuminato, incarnato nella persone dei nobili 

consiliarios74. 

Con l’arrivo di Mengs in Spagna nel 1761, Castro e i professori accarezzarono 

durante un breve periodo l’idea di un’accademia più democratica e più partecipativa per 

gli artisti. 

Mengs come sappiamo, entrò in Academia nel giugno 1763, per dimettersi 

temporaneamente nel mese di febbraio dell’anno successivo. In effetti non pensò fosse 

possibile continuare ad esser membro di una accademia nella quale si governava con 

ingiustizia e dove i consiliarios avessero diritto di voto per scegliere gli accademici di 

merito, quando ciò andava contro l’articolo 4 dello statuto. 

Secondo l’opinione dei consiliarios, in una lettera indirizzata a Carlo III, vista 

l’importanza dell’ammissione di nuovi membri dell’accademia, era ovvio che tale scelta 

dovesse passare per 

la más sana, más ilustrada y más original parte de ella, pues aun cuando 

la pericia necesaria faltase en algunos consiliarios, se compensaba 

superabudantemente con la integridad, celo público, y deseo del bien 

del instituto y de la nación que reinaba en todos75. 

 
Il re decise allora che la scelta degli accademici di merito fosse un compito che i 

consiliarios potessero e dovessero svolgere, pero allo stesso tempo sentenziò che essi non  

si  pronunciassero  sulle  opere  d’arte.  Una  rivendicazione  degli  artisti  era  stata 

concessa dunque, a soli pochi mesi dell’arrivo di Mengs in seno alla San Fernando. 

Passiamo ora alla romana Accademia di San Luca che, al momento della 

fondazione della San Fernando, già vantava quasi tre secoli di attività. Le sue origini sono 

infatti da ricercare nell’antica Università delle Arti della Pittura, fondata nel 1487, 

corporazione di mestiere di derivazione medievale che accoglieva tra le sue fila Pittori, 

Miniatori e Ricamatori76, di cui si conosce l’enorme contributo alla vita civile del popolo 

italiano. Nel corso dei secoli, la trasformazione da Università ad Accademia, avvenuta 

 
74 I professori cercarono di opporsi alla realizzazione di tali statuti, però mancò loro la compattezza 

necessaria per affrontare razionalmente i problemi causati dai consiliarios. Erano così sicuri delle proprie 

doti artistiche che spesso si arrivò a violente liti alimentate da questioni personali e incompatibilità di 

carattere. Era questo il motivo per cui si rendeva necessario un elemento moderatore. 
75 Junta particular de la RABASF, 14 de marzo de 1764. 
76 I primi statuti risalenti al 1487 si conservano ancora oggi nell’Archivio dell’Accademia, e portano la 

firma dei pittori Cola Saccocci e Antonio Benedetti, e del miniatore Jacopo Rivaldi. 
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ufficialmente il 14 novembre 1593 per merito di Federico Zuccaro, sancirà l’evoluzione 

della pittura da arte meccanica a professione nobile, con il conseguente cambio di status 

sociale dell’artista, elevato finalmente a rango d’intellettuale. 

Riconosciuta l’egemonia artistica della città di Roma nei secoli XVI e XVII, 

l’Accademia di San Luca si fece portatrice della “nuova parola di dignità e di 

bellezza”77.44 Quando Mengs entrò all’Academia de San Fernando, era sicuro di trovare 

un ambiente in cui fosse prioritario l’insegnamento delle Belle Arti attraverso un metodo 

di formazione degli artisti simile a quello che egli stesso sperimentò alla San Luca.  

Dagli Statuti del XVIII secolo si evince quale fosse il ruolo degli artisti e dei 

professori all’interno dell’istituzione romana. Si legge, in particolare nel documento del 

1796: 

In coerenza del suo istituto, abbia per oggetto IL PUBBLICO 

VANTAGGIO, in conservare, e propagare le Arti Liberali di Pittura, 

Scultura ed Architettura. Ma ad ottenere il proposto intento, è di 

bisogno annoverare tra noi e chi operi e chi promuova78. 

È da sottolineare la preminenza data a chi opera, ossia agli artisti e ai professori, 

che si trovavano cosi ad avere in mano il governo dell’Accademia: le proposte che essi 

avanzavano trovarono sempre una buona accoglienza nelle sedute accademiche, chiamate 

Congregazioni, e non si sentirono frustrati o minacciati da chi invece aveva il controllo 

amministrativo e burocratico. Basti pensare che per esempio, per essere annoverati tra le 

fila degli accademici, la decisione ultima spettava al Principe, carica più alta ed 

ossequiosa, ma questi decideva sotto il consiglio di coloro che di arte se ne intendevano 

in quanto direttamente impegnati nella creazione di opere d’arte o nell’insegnamento 

teorico di una delle tre discipline. Si capisce perché l’Accademia di San Luca non fu mai 

uno strumento politico al servizio del potere illuminato monarchico, tanto più che al suo 

interno era di fondamentale importanza l’appoggio ricevuto dal Papa, che dava 

all’istituzione non solo un sostegno economico sicuro, quanto un lustro e un prestigio che 

gli assicuravano riconoscimento e rispetto in tutta Europa. 

Altra differenza decisiva tra le due Accademie qui prese in esame, è la continuità 

delle scelte formali derivante da un sistema di elezione del Principe e dei suoi due 

 
77 G. Giovannoni, La Reale Insigne Accademia di San Luca, 1945, Roma, p. 3. 
78 P. Picardi, P.P. Racioppi, Lo Statuto del 1796, Capitolo I, artt. 2-3, p. 450, in A. Cipriani (a cura di), Le 

scuole mute e le scuole parlanti. Studi e documenti sull’Accademia di San Luca nell’Ottocento, 2002, 

Roma. 
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consiglieri, tale che queste tre figure rimanevano in carica per diversi anni, seppur con 

compiti e responsabilità che cambiavano ogni triennio, senza stravolgere l’organigramma 

del governo, come succedeva invece nella San Fernando. Il Principe dopo aver portato a 

termine il suo mandato, passava ad essere il Primo Consigliere del Principe successivo,  

per poi diventare  Secondo  Consigliere.  La San Fernando invece ebbe uno dei suoi talloni 

d’Achille nell’avvicendarsi di diverse personalità a capo dell’Academia, che non permise 

il sedimentarsi di una scuola di pensiero in cose d’arte duratura e omogenea. 

Il giudizio sulle opere spettava agli Stimatori delle tre diverse discipline: questi 

erano scelti in numero di due per ciascuna delle Belle Arti, ma qualora la valutazione 

espressa non fosse stata unanime, si sarebbe ricorso a un terzo Stimatore o, in caso di 

decisione combattuta, entravano in scena gli Accademici dell’arte in questione, cui 

spettava l’ultima parola. 

Inoltre per l’ammissione in Accademia, ciascun artista pretendente doveva 

presentare un saggio pubblico e privato realizzato nella città di Roma, o se fosse stato 

straniero, doveva dimostrare di far parte dell’Accademia Nazionale del suo Paese. 

Per quanto riguarda i concorsi indetti dall’accademia di San Luca, ossia il 

Concorso Clementino e il Concorso Balestra, è da sottolineare l’oggettività con cui si 

procedeva alla nomina del vincitore. Le opere presentate si esponevano senza il nome del 

creatore onde evitare favoritismi poco professionali. 

L’Academia madrilena, dunque diversamente da quella romana, era in primo 

luogo composta da una classe nobiliare, spesso implicata in politica o molto vicina alla 

cerchia di Carlo III, più attenta all’amministrazione e al governo dell’istituzione che alla 

formazione di futuri pittori, scultori, architetti e incisori; questa era affidata a professori 

che, dopo l’approvazione degli statuti del 1759, si videro tolti qualsiasi potere decisionale 

anche in materie artistiche. 

Già dagli anni del governo di Olivieri, gli organi preposti al governo 

dell’Academia si trovarono ad affrontare il problema del “modello” cui rifarsi: da un lato 

la tradizione italiana che metteva gli artisti a capo d’istituzioni che si presentavano come 

eredi delle corporazioni medievali, dall’altro la Francia, le cui accademie sorte nel XVI 

secolo vedevano gli artisti impegnati sotto la direzione di maestri che provenivano 

dall’entourage reale. L’Academia di San Fernando scelse quest’ultima via. 

Le radici del conflitto tra Mengs e l’Academia de San Fernando sono, dunque 
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molto profonde e nulla hanno che fare con l’intransigenza del boemo, qualità pur 

innegabile se dietro questo termine si legge il motto latino ad maiora semper che lo 

spronava a tendere a vette sempre più alte nella pratica pittorica, con cui spesso si 

giustificano gli scandali cui Mengs diede vita in Academia. 

Il suo temperamento ben si prestava a quest’accusa, ma solo dopo gli studi degli 

anni ‘80 di Ubeda de los Cobos, o della già citata Villar che gettano una luce diversa sugli 

avvenimenti di cui il pittore fu protagonista, i contrasti tra Mengs e i consiliarios escono 

dai limiti della polemica personale originata dalla sua ambizione e presunzione. In realtà, 

la causa degli attriti è da rintracciare nella differente concezione dell’istituzione 

accademica: revival dei giardini epicurei, scuola di formazione, assemblea democratica 

per discutere su materie artistiche, per i professori e i discepoli con cui Mengs si era 

schierato; al contrario, alter ego del potere politico monarchico e illuminato per i 

consiliarios. 

Le scelte operate da questi ultimi generarono conflitti così forti da giustificare i 

toni tanto accesi raggiunti durante lo sviluppo. In primo luogo i consiliarios innescarono 

una corsa al potere che logorò le basi dell’Academia, basti pensare all’avvicendarsi di 

quattro viceprotector nell’arco di soli dieci anni79; successivamente prende piede la 

polemica sulla progressiva artesanización dell’istituzione, in accordo con i venti che 

allora iniziavano a soffiare con più forza. 

Nel 1764 Mengs riteneva che per un’accademia fosse sufficiente la 
 

protectione de un Gran Ré, […l’] essere composta di valenti uomini, 

capaci de formare buona scuola con li insegnamenti, è giovar con la 

proibitá alla causa publica, posponiendo il propio al comun interese. 

 
 

Alcuni anni dopo avrebbe completato il concetto nel contemplare due tipi di 

accademie: 

alcune composte solo da professori di arte e altre sia da professori che 

da persone di nobili origini, o costituite in dignità e impieghi differenti. 

Nella maggior parte di esse questa classe è puramente honoraria; però 

in altre prende parte nel governo; esaminata bene la materia si osserverà 

che ci sono inconvenienti: in quelle accademie non ha influsso, in 

queste ne ha troppo80. 
 

 

 
79 Non a caso, i periodi di più intensa attività artistica coincidono con gli anni del governo dei tre 

viceprotectores che ricoprirono l’incarico per più di 10 anni, ossia Tiburcio de Aguirre, Bernardo de Iriarte 

e il Marchese di Floridablanca. 
80 J. N. de Azara, Obras cit., p. 390. 
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Pienamente consapevole del suo ruolo di catalizzatore delle esigenze degli artisti, 

Mengs, con Felipe de Castro, propose un radicale mutamento nell'organigramma del 

potere accademico, tale che entrambi i settori in conflitto si fondessero in uno solo81, per 

far si che gli artisti godessero degli stessi poteri dei consiglieri. Se la riforma fosse andata 

a buon fine, il ruolo scelto da Mengs sarebbe stato di Viceprodector interino. È chiara 

l’amarezza di Mengs nel valutare le condizioni della San Fernando: 

 
Lo que solamente propongo por lastima que haze ver que en un Reyno 

del mejor Monarca imaginable vaian tan mal las cosas de las Bellas 

Artes82. 

Per gli organi di governo attuali dell'Academia, organizzare la San Fernando su 

queste basi, era inconcepibile: già in occasione della prima lettera di dimissioni di Mengs, 

non mancarono di farlo presente alla commissione del consiglio straordinario. 
 

Il loro atteggiamento nei confronti degli artisti fu sempre caratterizzato da un 

violento ostruzionismo, relegandoli ad un ruolo marginale, considerandoli alla stregua di 

plebe volgare incapace di risollevare il governo esecutivo dell’Academia. Certo è che, 

essendo la storia dell'Academia costellata d’incidenti infelici83 forse i consiglieri non 

avevano gran torto su questo punto. Lo stesso Mengs, baluardo delle rivendicazioni degli 

artisti, riconobbe la necessità di affidare determinate incarichi a membri non facoltativi 

di un'accademia, perché: 
 

Si no tienen influxo tambien pueden seguirse inconenientes nada 

menores, nacido de la pasion, del interes, de la intriga de los artificies; 

pues no se debe esperar che en todos haya la integridad y nobleza propia 

de sus profeciones84. 

 

L’avversione del consiglio accademico fu sempre violenta nei confronti dei piani 

di Castro e di Mengs, le loro proposte di riforma nella gestione dell'Academia non furono 

mai prese seriamente in considerazione. L’abuso di potere d’istituzioni quali i  

conductores e i promotores della regeneración pública, fece si che l'Academia de San 

Fernando fosse politicamente ed economicamente strumentalizzata dai consiglieri, 

 
81 A. Úbeda de los Cobos, Pensamiento artístico español: de Antonio Palomino a Francisco de Goya, p. 

455. 
82 Exposición por la cual Mengs rehúsa ensenar anatomía y perspectiva a la casa de la Panadería, in C. 

Bédat, La Real Academia cit., p. 72. 
83 Basti ricordare due episodi, il primo di un discepolo tredicenne che accoltellò il professore della classe 

di pittura in aula, e il secondo che vide protagonisti Mariano Salvador Maella e Cosmé de Acuña che fini 

con un garrotazo del professore dell’Accademia de Mexico al pittore spagnolo, Juntas Particulares de la 

RABASF, de 11 de novembre de 1806. 
84 J. N. de Azara, Obras cit., p. 391. 
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divulgatori del pensiero monárquico centralizador. L'Academia rifiutò il modello 

proposto dagli artisti tendente a risollevare le sorti dell’istituzione, rifiutò cioè un 

miglioramento della formazione dei discepoli che necessariamente avrebbe dovuto 

poggiare su basi teoriche unite all’apprendimento di materie basilari come il disegno e 

l’anatomia. Condannò la nascita di un foro atto alla discussione e all’acquisizione degli 

strumenti utili alla pratica delle Belle Arti. Persa la facoltà di governo in Academia da 

parte degli artisti, i progetti di riforma furono definitivamente abbandonati. 

Ciò non toglie che le idee di Mengs circa la Teoria dell’Arte svolsero un ruolo 

fondamentale nello sviluppo di tale disciplina, e in concreto per la formazione degli artisti 

in tutta Europa. 

Il carattere eclettico e cosmopolita della sua attività fece si che le sue idee sul 

Bello Ideale penetrassero in tutti quei paesi che condivisero le inquietudini e le speranze 

che il XVIII secolo produsse. 

La validità della sua opera pittorica e teorica stimolò il consolidarsi di differenti 

correnti estetiche, resistendo più o meno secondo le realtà individuali di ciascun paese, 

fino a che l’entrata in scena di Jacques Louis David prima, e la necessità di emotività del 

XIX secolo poi, aprirono le porte al Romanticismo. Si sa che ogni nuova corrente creda 

necessario rifiutare i dettami della precedente per legittimare se stessa, tanto che la pittura 

di Mengs si percepì come accademica e razionale per continuare a ricevere il consenso 

dei nuovi artisti. 

Non si può negare tuttavia che le idee mengsiane ebbero una utilità didattica senza 

paragoni per un artista del XVIII secolo, incontrando terreno fertile nel campo degli studi 

accademici e trasmettendo un modello di istituzione italiana basata sulla collaborazione 

tra professori e artisti nel governo e nello sviluppo dell’accademia. 

Mengs inoltre diede l’impulso necessario per approfondire negli studi 

archeologici su territorio nazionale iberico: la novità di convertire in disciplina storica la 

Antichità Classica, attraverso l’identificazione dell’opera d’arte con il contesto che la 

produsse, fu una lezione assimilata anche nella Penisola Iberica. 

Attualmente, la scarsezza di fonti manoscritte originali che certifichino la vera 

natura dei principi artistici mengsiani, ha fatto si che l’immagine che accompagna il 

pittore sia ingiuriata con etichette di assolutismo accademico, rigidità nell’esecuzione e 

mancanza di creatività. A tale giudizio ha contribuito indubbiamente la erronea 
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interpretazione dell’opera scritta di Mengs generata dal lavoro di Azara, il quale, senza 

rendersene conto, cadde nello stesso errore che il suo amico tanto criticò agli accademici 

fernandini implicati in questioni politiche o diplomatiche: non dovrebbe entrare nel 

merito di giudizi su questioni artistiche chi non ha una formazione adeguata per poterlo 

fare. 
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UMA PAISAGEM DE MIM: IMAGENS DE UMA OFICINA DE 

CRIATIVIDADE NO CEARÁ, BRASIL  

A landscape of me: images of a creativity worshop in ceará, Brazil  

VIANA, Rebeca85, MORGADO, Elsa86, BEZERRA, Sefisa87, & LEONIDO, Levi88  

 

Resumo 

Este artigo descreve a produção de pinturas por estudantes universitários durante uma Oficina 

de Criatividade. A Oficina, integrante de pesquisa de doutoramento em Ciências da Educação, 

objetivou desenvolver o potencial criativo, através de exercícios, expressão artística e vivências 

grupais. Neste estudo qualitativo, do tipo pesquisa-ação, participaram 30 estudantes da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral, Ceará, Brasil. Na atividade utilizamos 

tinta guache, aplicada com as mãos sobre papel madeira. Os resultados foram pinturas com tema 

livre que apresentaram de forma lúdica e poética instantâneos dos estudantes. Os temas mais 

explorados foram paisagens: o mar, a casa, a árvore, as flores e esboços da figura humana. As 

cores vivas na representação da natureza dialogam com elementos simbólicos como o lar. Para 

além da discussão sobre a qualidade artística das produções, importou vivenciar o processo, em 

que as pinturas propiciaram reencontro com memórias afetivas e com o potencial criador dos 

estudantes.   

  

Abstract 

This article describes the production of paintings by college students during a Creativity 

Workshop. The workshop, a member of the PhD research in Educational Sciences, aimed at 

developing creative potential, through exercises, artistic expression and group experiences. In 

this qualitative research-action study, 30 students from the Vale do Acaraú State University 

(UVA), Sobral, Ceará, Brazil, participated. In the activity we use gouache paint, applied with 

the hands on wood paper. The results were paintings with free themes that presented in a playful 

and poetic way, snapshots of the students. The most explored themes were landscapes: the sea, 

the house, the tree, the flowers and sketches of the human figure. The vivid colors in the 

representation of nature dialogue with symbolic elements such as the home. In addition to the 

discussion about the artistic quality of the productions, it was important to experience the 

process, in which the paintings provided a reencounter with affective memories and with the 

creative potential of the students.  

  
Palavras-chave: Criatividade; Pintura; Educação.  

Key-words: Creativity; Painting; Education.  
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  I. INTRODUÇÃO  

A criatividade é uma das mais intrigantes características do ser humano. A 

sociedade atual possui um ritmo acelerado no desenvolvimento de novas tecnologias, 

e necessita continuamente de ideias originais e eficientes, ou seja, precisa de pessoas 

criativas, capazes de propor soluções adequadas e inovadoras para os problemas 

emergentes e antigos desafios que persistem. No entanto, apesar de seu 

reconhecimento como potencial humano essencial, inclusive à saúde dos indivíduos, 

observamos que a criatividade tem sido pouco acolhida, incentivada e explorada nos 

ambientes da educação e do trabalho.  

A artista plástica e educadora brasileira Fayga Ostrower (2009, p. 28) enfatiza 

que a criatividade e os processos de criação são estados e comportamentos naturais da 

humanidade, “a criatividade implica uma força crescente; ela se abastece nos próprios 

processos através dos quais se realiza” e sua finalidade é ampliar a experiência de 

vitalidade.  

Como a criatividade é um componente dos processos artísticos em geral; 

aprendizagens vivenciais e artísticas valorizam a expressão criativa. Assim, uma das 

formas de explorar a criatividade é incentivar a sensibilidade e a intuição através da 

realização de manifestações artísticas, pois “a arte com o seu caráter 

multissignificativo carrega a sensibilidade e os impulsos intuitivos como parte 

integrante da sua significação” (Freire, 2009, p. 126).  

Este artigo tem como objetivo descrever a experiência de uma atividade de 

pintura realizada com estudantes universitários, como exercício de estímulo a 

criatividade e a expressão espontânea. Esta ação se deu no âmbito de uma pesquisa de 

doutoramento desenvolvida na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Ceará, 

Brasil.  

Salientamos que as pesquisas sobre criatividade no contexto educacional têm 

sido realizadas em sua maioria com amostras de professores e alunos do ensino 

fundamental e em menor escala com alunos do ensino médio, observando-se uma 

carência de pesquisas no espectro do ensino superior. A relevância do estudo em foco 

está ancorada na proposição de ações que colaborem com o desenvolvimento do 

potencial criativo de estudantes universitários.  
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2. METODOLOGIA  

Neste artigo apresentamos um recorte de uma pesquisa de doutoramento em  

Ciências da Educação que investigou a criatividade de estudantes de uma Instituição 

de Ensino Superior (IES) pública no município de Sobral (Ceará, Brasil), a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O referido estudo utilizou uma 

abordagem qualitativa. A designação qualitativa é um termo genérico para pesquisas, 

que, usando ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido de um evento a 

partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem, ou seja, trabalham 

com o universo dos motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes.  

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, 

envolvendo ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 

multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da 

fenomenologia, da hermenêutica, do maxismo, da teoria crítica e do 

construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o 

estudo de um fenômeno situado no local que ocorre, e, enfim, 

procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 

interpretar os significados que as pessoas dão a eles (Chizzotti, 2006, 

p. 28).  

Utilizamos como estratégia, um dos tipos de pesquisa ativa, denominada 

pesquisa ação, que é uma investigação onde há uma associação entre uma ação ou 

resolução de um problema coletivo, o pesquisador e os participantes. Conforme destaca 

Fonseca (2002):  

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do 

pesquisador na situação problemática a ser investigada. O processo 

de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de 

transformar as realidades observadas, a partir da sua compreensão, 

conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos 

na pesquisa (Fonseca, 2002, p. 34).  

Neste caso, a ação realizada foi denominada “Oficinas de viver: desenvolvimento 

do potencial criativo” e aconteceu nos meses de julho e outubro de 2015, com carga 

horária de 40 horas em cada aplicação. As Oficinas foram realizadas nas dependências 

da UVA, com disponibilidade de horários e recursos físicos adequados a metodologia 

proposta (sala ampla, climatizada, cadeiras não fixas, equipamento multimídia).  

A UVA, fundada em 1968, exerce efeitos imediatos sobre a região noroeste do 

estado do Ceará, em 28 municípios; possui 10.124 estudantes, distribuídos em 4 campi, 

6 Centros e 25 cursos de graduação. Participaram das Oficinas 30 estudantes de 

diversos cursos de graduação da UVA, selecionados em uma amostra não 

probabilística e subdivididos em dois grupos. O critério de inclusão na amostra foi 
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aceitar participar voluntariamente da atividade. Foram ofertadas vinte vagas para cada 

oficina, sendo que a primeira contou com 12 participantes e a segunda com 18 

participantes.  

As “Oficinas de viver” apresentaram uma pequena parte teórica com exposição 

dialogada de temas integrada a uma parte mais extensa, de natureza prática, composta 

por exercícios individuais e coletivos e vivências grupais.  

Estruturalmente as Oficinas foram organizadas em três módulos 

interdependentes nos quais foram trabalhadas expressões artísticas, a saber: I-Divergir, 

fluir; II- Explorar, inovar; III-Arriscar, experimentar. A sequência dos módulos foi 

pensada no sentido de uma progressão gradual da interação e confiança entre os 

participantes e sua abertura para experimentação. Iniciamos no módulo I explorando 

uma manifestação artística que aciona aspetos da linguagem mais habituais aos 

estudantes (a palavra escrita- poesia), adentrando nos campos mais simbólicos (a 

pintura livre) e de expressão corporal e intuitiva (o teatro espontâneo), nos módulos II 

e III, respetivamente. Na atividade de pintura utilizamos tinta guache, aplicada com as 

mãos sobre papel madeira. A ação foi realizada em três etapas. Na primeira etapa 

fizemos um exercício de visualização criativa, onde foram sugeridas imagens 

sensoriais auditivas, olfativas e gustativas. Em seguida, na segunda etapa, os estudantes 

produziram pinturas com tema livre. Na terceira e última etapa, as pinturas foram 

expostas e os estudantes deram títulos para cada uma delas.  

Durante a ação utilizamos como instrumentos: a observação participante; o 

registro escrito em Diário de Campo; registro em áudio e imagens (fotografia, vídeo). 

As gravações realizadas foram posteriormente transcritas e incluídas no Diário de 

Campo. O tratamento dos dados deu-se com a descrição e sistematização das 

informações recolhidas, análise dos discursos e produções e síntese através de quadros 

explicativos. Salientamos ainda que foram observados os princípios éticos da 

autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, visando assegurar os direitos dos 

sujeitos durante a pesquisa. Os estudantes assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e tiveram suas identidades preservadas, sendo 

identificados nos registros da pesquisa por códigos (E1, E2...e1, e2).  
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3. RESULTADOS  

O exercício da pintura iniciou com uma visualização criativa onde foram 

sugeridas imagens sensoriais. Os participantes sentados em colchonetes em posição 

confortável, com olhos fechados, escutaram a leitura de um texto que solicitava que 

imaginassem, por exemplo, os sons que escutam ao despertar pela manhã, o gosto de 

uma fruta da estação, a textura de seda em suas mãos, o cheiro de seu perfume 

preferido.  Percebemos que essa etapa foi vivenciada intensamente pelos estudantes e 

propiciou a interiorização necessária bem como a sensibilização para elaboração das 

pinturas. Ao abrir os olhos os participantes encontraram dispostos no chão da sala o 

material de pintura, composto por tinta guache de cores variadas em potes e copos 

plásticos e folhas de papel madeira. Foi dada como instrução a construção individual 

de uma pintura com tema livre utilizando as pontas dos dedos. No processo criativo, 

registramos algumas observações:  

Oficina 1:   

E7- confeccionou um pincel com um pedaço de folha de papel toalha 

(disponível para limpeza das mãos), e com ele fez detalhes em sua pintura; 

E6 amassou o mesmo papel, e usou para fazer manchas na pintura; E9 

utilizou uma bandeja de isopor descartada no lixo fazer uma paleta e misturar 

várias cores.  

Oficina 2:   

E3 - usou as mãos direita e esquerda para pintar; e1 utilizou grande 

quantidade de tinta em camadas sobrepostas, por isso precisou esperar que 

o trabalho secasse; e16 utilizou resíduos de tinta das mãos de e3 em sua 

composição; e13 fez uma imagem de ponta cabeça (no sentido invertido).  

Após a conclusão das produções as pinturas foram expostas para os respetivos 

grupos e foram nominadas por eles individualmente. A figura 1 apresenta o exemplo 

de uma pintura realizada e títulos que a mesma recebeu dos estudantes.  
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Minha noite; Sob a luz do luar; Dias Nublados;  
Infância; Aconchego; Estar em casa; Calmaria; 

Férias; Diversão; O lar da amizade.  
  

Fig. 1. Pintura realizada por estudante universitário e respetivos títulos atribuídos a essa produção; 

“Oficina de Viver: desenvolvimento do potencial criativo”, Ceará, Brasil, 2015.  

 

Os resultados das pinturas nas duas oficinas mostraram imagens que 

apresentaram de forma lúdica e poética uma face, uma fase, um instantâneo dos 

estudantes. Os temas mais explorados foram paisagens que mostravam o mar, a casa, 

a árvore, as flores e esboços da figura humana. As cores vivas na representação da 

natureza dialogam com elementos simbólicos como o lar; o universo particular de cada 

um. Nesse contexto descrevemos Sobral como paisagem e lugar de moradia, como 

espaço urbano e afetivo, como caminhos palmilhados pelos estudantes. Sob o olhar do 

historiador sobralense Dênis Melo (2015, p. 24):  

Muito mais que um ligar físico, racional, conceitual e geometrizante, 

Sobral e sua história são para nós um “lugar fictício”, ou seja, uma 

invenção da razão; a imagem da chama em oposição ao cristal, 

imagem estática, dura, racional e objetiva (...). A imagem da chama 

nos convida para percepção do efêmero, da mudança (...) porque 

experimentamos uma cidade inconstante, evanescente, ao mesmo 

tempo fabuladora e proliferante. Essa cidade que se insurge em nós, 

nos apavora, nos seduz, nos estilhaça e nos refaz.  

Lembramos ainda que os estudantes da UVA são provenientes de várias cidades. 

Dessa forma, as paisagens que emergiram são um registro do imaginário de toda a região 

que envolve elementos do litoral (a praia), do sertão (a casa antiga), e da serra (arvores 

de grande copa e flores), conforme vemos na Figura 2.  
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Fig. 2. Pinturas realizadas por estudantes universitários “Oficina de Viver: desenvolvimento do 

potencial criativo”, Ceará, Brasil, 2015).  

  

Esta riqueza de elementos aparece nas memórias afetivas dos estudantes, muitos 

dos quais estão longe de suas famílias e reproduzem imagens da infância e do lar como 

ideário de acolhimento e felicidade.    

Um ano e oito meses após a realização das Oficinas convidamos os estudantes 

para uma entrevista, na qual foi perguntado sobre a atividade de pintura, do que tinham 

produzido na ocasião e que significados atribuíam a essa experiência.   

Aqueles que compareceram tinham muitas lembranças do momento exploraram 

detalhes do trabalho, mesmo tendo decorrido um tempo relativamente grande da sua 

execução. Isso sugere que o processo de criação das pinturas foi importante para eles, 

digno de ser guardado em suas memórias. Algumas dessas falas estão transcritas 

abaixo:  
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E7 - A oficina da pintura eu tenho algumas lembranças meio falhas, mas me lembro 

do fato de cada um ter que pegar os materiais e fazer seu desenho e você tinha que 

soltar sua imaginação, sua criatividade (...) para criar uma coisa na hora (...) No 

meu caso, foi uma forma de refletir uma coisa minha interior (...) se não me engano, 

o nome dela foi Sonhos ao vento, que era uma árvore com as folhas levadas pelo 

vento na noite, com uma lua. (...) Eu gosto dessa paisagem e as vezes no caminho da 

faculdade para minha casa eu vejo muito essa paisagem quando está começando a 

anoitecer (...) Sonhos ao vento porque é uma característica minha não gostar de 

fazer planos, deixar que as ideias fluam, sejam levadas pelas circunstâncias, pelas 

oportunidades que me aparecem.   

E10 - Eu me lembrei da casa do meu avô, do meu melhor, da minha infância. Eu 

“bem dizer” cresci visitando ele. Desenhei um abacaxi que é uma das frutas que 

mais gosto, desenhei como se fosse a direção do vento. No sertão é muito ventilado 

e eu gostava de ir no alpendre e sentir o vento na minha cara. Aqui “era pra ser” 

um “pé de benjamim”, lá na casa dele eu costumava subir, “atrepar” nas árvores. 

Foi uma experiência muito boa. Sei que não sei desenhar “que preste” mas me fez 

lembrar de muitas coisas que me fazem bem, que me deixam tranquila e satisfeita.   

E5 - A pintura que eu realizei retratava a casa da amizade, o lar da amizade. Essa 

pintura retrata em mim um pouco do meu lar (...) da minha família, dos meus amigos. 

A oficina me ajudou bastante a libertar essa criatividade que eu acredito que estava 

em mim, só que eu ainda me sentia intimidado, às vezes com vergonha, com receio 

de expressar esse meu lado um pouco artístico. Durante a Oficina eu aprendi a não 

ter medo de realizar essas pinturas. Isso me ajudou bastante, me deu autoconfiança. 

Essa pintura retratou um pouco de mim, que me sinto seguro junto a um lar não feito 

com algo material, mas construído de amizade.   

Ressaltamos que, conforme apontado na fala de E5, no contexto educacional, a 

realidade quotidiana é marcada por uma prática estática que pouco ou nada incentiva 

à criatividade. Encontra-se ainda muitas vezes perante uma educação que privilegia a 

memorização e reprodução de conhecimentos (Jacinto, 2011).  

Catani, Dourado e Oliveira (2000) destacam que o Brasil possui um sistema de 

ensino superior heterogêneo, complexo e diversificado. Ao refletir sobre este contexto, 

Lukesi, Barreto, Cosma e Baptista (2012, p. 38) afirmam que “as crises existentes no 

processo de estabelecimento e desenvolvimento das universidades brasileiras servem 

para se construir o novo com as lições incorporadas das experiências do passado”.   
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Ou seja, “rejeitamos um modelo de universidade que não exercita a criatividade, 

não identifica nem analisa problemas concretos a serem estudados, que não incentiva 

o hábito do estudo crítico” (Luckesi, Barreto, Cosmo, & Baptista, 2012, p. 39); na 

busca de uma universidade, para “refletir, analisar criar proposições novas, sugerir e 

avaliar; não mais apenas repetir e importar (...) na expectativa, enfim, de criar um clima 

de esperança, luta e transformação na história da universidade, pela qual somos 

corresponsáveis” (Luckesi, Barreto, Cosmo, & Baptista, 2012, p. 39). Neste mesmo 

sentido Wechesler (2005) destaca que nas escolas, a criatividade deveria estar presente 

em todas as atividades intra e extracurriculares, possibilitando uma educação mais 

global, visando não só o desenvolvimento cognitivo, mas também outras habilidades 

que podem garantir o sucesso profissional e, acima de tudo a realização pessoal.  

  

4. CONCLUSÕES  

Ao final deste percurso concluímos que a atividade de pintura realizada com os 

estudantes universitários cumpriu seus objetivos ao permitir a expressão livre do seu 

imaginário, estimulando sua sensibilidade, originalidade e habilidades de elaboração, 

tão pouco exploradas no meio acadêmico. Para além da discussão sobre a qualidade 

artística das produções, importou vivenciar o processo, em que as pinturas propiciaram 

um reencontro com as memórias afetivas e com o potencial criador dos estudantes. As 

paisagens surgiram como uma linguagem poética, de uma força primitiva e singeleza 

milenar nos deixando ver um pouco do universo de estudantes que merecem serem 

lembrados, como sugere o trecho do poema: “Deixa pensar que o dia se foi/ E o sonho 

não vai mais/ Encontrar seu fim./ Deixa ficar/ Em teu olhar/ Uma paisagem de mim” 

(Viana, 2006, p. 61).   
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EL CINE MEXICANO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: APROXIMACIÓN 

A LAS ACTIVIDADES DE JOSÉ U. CALDERÓN 

Mexican cinema beyond borders: approximation to the activities of José U. Calderon 

LANZA, Pablo 89 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es efectuar un acercamiento al trabajo realizado por el exhibidor y 

distribuidor José U. Calderón como plataforma inicial para la producción de cine mexicano 

emprendida posteriormente por intermedio de sus hijos (Pedro, José Luis y Guillermo), y que se 

extendería a lo largo de las décadas. Para tal fin, daremos cuenta de la fundación de la empresa 

Azteca Films, Inc. (dedicada a la exhibición de cine mexicano en Estados Unidos) y de la cadena 

de salas cinematográficas ubicada en ciudades a ambos lados de la frontera México-Estados 

Unidos, destacando su correspondiente relevancia para el desarrollo regional e internacional de 

la cinematografía mexicana. Encontramos que la labor de Calderón en la industria del cine 

mexicano, teniendo en cuenta su rol como difusor por fuera del territorio nacional, ha sido de gran 

importancia en la historia del cine de dicho país. Ante las pocas referencias historiográficas acerca 

de su rol empresarial, este artículo se propone entonces hacer una aproximación para cubrir ese 

vacío de información. El análisis se realizará conectando la noción de transnacionalidad al avance 

de dichos emprendimientos industriales, enmarcando al cine mexicano en sus primeras décadas 

de desarrollo en torno a una búsqueda que excede los límites estrictamente nacionales. 

Abstract 

The objective of this article is to make an approach to the work of the exhibitor and distributor 

José U. Calderón as an initial platform for the production of Mexican cinema business initiated 

later through his sons (Pedro, José Luis and Guillermo), along the decades. For that purpose, we 

will show the foundation of Azteca Films, Inc. (enterprise dedicated to the exhibition of Mexican 

cinema in United States) and of the movie theatres located in cities on both sides of US-Mexico 

borders, noticing their corresponding relevance for the regional and international development of 

Mexican cinema. We find that the work of Calderon in the Mexican cinema industry, taking into 

account his role as a diffuser of that industry outside the national territory, has been of great 

importance; and if we understand that there are very few historiographical references about his 

place as an entrepreneur, we consider it is necessary to make an historical approximation about 

his activities and the family enterprises he founded. The analysis will connect the concept of 

transnationalism to the advance of those industrial ventures, framing the Mexican cinema in its 
first decades of development around a search that exceeds the strictly national boundaries. 
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A través de este artículo efectuaremos un acercamiento al trabajo realizado por el 

exhibidor y distribuidor José U. Calderón como plataforma para la producción de cine 

mexicano emprendida posteriormente por intermedio de sus hijos (Pedro, José Luis y 

Guillermo) y que se extendería a lo largo de las décadas. Durante los años veinte y treinta, 

Calderón, junto a su hermano Rafael, se insertó en la práctica de la exhibición y 

distribución de films, constituyéndose estas en un puntapié inicial para el desarrollo de 

sus actividades industriales en México y países circundantes, e instalándose allí como 

negocio familiar. Si bien la tarea de la producción cinematográfica es lo que ha 

trascendido históricamente en la historia de las compañías por ellos fundadas, creemos de 

especial interés indagar en los pasos previos que establecieron su consolidación en la 

industria del cine mexicano. El análisis se realizará conectando la noción de 

transnacionalidad al avance de dichos emprendimientos, enmarcando al cine mexicano 

en sus primeras décadas de desarrollo en torno a una búsqueda que excede los límites 

estrictamente nacionales. 

 El siglo XX ha traído consigo una serie de innovaciones que modificaron el 

panorama en el que las sociedades occidentales habían estado manifestándose, y fue el 

cine (que llega a México a meses del lanzamiento parisino del cinematógrafo de los 

hermanos Lumière) uno de los fenómenos que afectaron el modo de vida, y su 

correspondiente mentalidad, en el ámbito urbano. Como establece Julia Tuñón (1998), el 

cine no solamente ofrecía (y ofrece) ensoñaciones, sino que también estaba (y está) en 

dependencia a ciertas necesidades materiales que habilitaron la formación de una 

industria. La autora recalca, en consecuencia, la existencia de diversas ramas que 

aseguran el desarrollo económico del cine: la producción, distribución y exhibición de los 

films, añadiendo a esta última un aspecto altamente relevante: cómo consumen esas 

películas los eventuales espectadores. Aunque José U. Calderón no puede considerarse 

un pionero de la industria del cine mexicano (debido a que su ingreso al área se dio recién 

a finales de la década del diez, habiendo ya pasado alrededor de veinte años de cine 

mexicano), sin embargo su importancia en el posterior desarrollo de esa industria fue 

indiscutible, más si tenemos en cuenta que su trabajo abarca las tres ramas de la actividad 

arriba mencionadas, a través de diferentes emprendimientos empresariales familiares, que 

trascendieron además los propios límites nacionales.  

   Dentro de las diversas compañías cinematográficas fundadas por la familia 

Calderón se destacaron los siguientes nombres: International Amusement Co. (su primera 
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experiencia en el área de la distribución, con sede en El Paso, Texas, y gerenciada por 

José U. Calderón), Azteca Films Distribution Company (dedicada exclusivamente a la 

distribución de cine mexicano en Estados Unidos), Calderón Films (también 

distribuidora, asentada en México D.F.), su cadena de salas de cine conocida como 

Circuito Alcázar (de Calderón y Salas Porras),90 y, por último, Cinematográfica Calderón 

S.A. y Producciones Calderón S.A. (que fueron las principales firmas vinculadas al área 

de la producción, aunque no las únicas asociadas a ellos).91 Entendemos que el trabajo de 

estos agentes de la cinematografía mexicanos, aunque vinculado mayormente a un cine 

minimizado por ciertos sectores de la alta cultura debido a su marcada tendencia de 

difusión de un cine tildado despectivamente de popular,92 es una referencia ineludible en 

lo que respecta a la expansión del mercado cinematográfico mexicano en otras naciones. 

Por otra parte, la familia Calderón, habiendo destacado en su desempeño en todas las 

áreas de la industria cinematográfica (como adelantamos, además de la exhibición y la 

distribución, hubo a partir de la década del treinta una amplia actividad en la producción, 

sin contar además con la participación de José U. Calderón en el desarrollo de los estudios 

Azteca), y a pesar del rol sostenido a lo largo del tiempo para la difusión nacional, regional 

e internacional del cine mexicano no ha tenido tampoco una referencia exhaustiva en la 

historiografía sobre el cine de ese país.93 Creemos entonces que hay un vasto campo de 

indagación que ha sido evadido, o al menos no profundizado, en las historias del cine 

mexicano hasta ahora publicadas, abriendo posibilidades a la presente aproximación. 

  

 
90 En algunas fuentes puede encontrarse también bajo el nombre de Cines Alcázar, S.A. 
91 En este rubro también podemos mencionar Calderón Films, S.A. y la empresa Producciones Jorge García 

Besné, propiedad de este último, yerno de José U. Calderón. Algunas películas protagonizadas por el 

célebre luchador conocido como Santo, el enmascarado de plata, fueron producidas bajo el nombre de la 

firma Cinematográfica Flama, S.A. 
92 Podríamos adjudicar los orígenes de esta tendencia a la influencia del viejo debate instalado en 1947 por 

Adorno y Horkheimer sobre el advenimiento de la industria cultural, entre cuyos rasgos Martín-Barbero 

destaca la concepción por parte de la alta cultura de una “degradación de la cultura en industria de la 

diversión” (Martín-Barbero,1991, p.51); asimismo, Martin-Barbero (1983) también enfatiza que en esa 

lucha se vislumbra el binomio opositor entre la cultura culta (siempre autodenominada “la” cultura) y la 

popular (en clara desventaja frente al posicionamiento de la anterior). 
93 Las historias del cine mexicano hacen mención del trabajo en la producción de José Luis, Pedro y 

Guillermo Calderón (mención que podríamos considerar transversal por la poca popularidad de los mismos 

en el circuito de los defensores de una “alta cultura”, y porque las historias del cine, hasta la fecha, no se 

han escrito generalmente desde la perspectiva de los productores), pero menores aún son las referencias al 

desempeño de José U. Calderón para el desarrollo de la industria cinematográfica en dicho país y su difusión 

regional e internacional. 
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Los Calderón y su impronta transnacional 

El cine es de por sí un fenómeno transnacional, en el sentido de que tanto desde 

su especificidad estética como comercial establece cruces entre naciones. La teoría 

cinematográfica que aborda la cuestión de la transnacionalidad, de la que destacan autores 

como Shaw y De la Garza (2010) o Hjort (2009), entiende a la misma como una de las 

maneras en que los cineastas pueden abordar las relaciones entre el film en sí mismo y 

sus prácticas de producción y exhibición, teniendo como perspectiva la conectividad entre 

naciones, la cual a su vez también implica varias formas. Por un lado, existen películas 

en las que en el proceso de su producción se han establecido contrataciones de actores, 

directores o equipo técnico extranjero, incorporando sus saberes e idiosincrasias al 

producto cinematográfico nacional. En este sentido, Ana Laura Lusnich (2014) destaca 

el rol cumplido por los factores exógenos en el desarrollo industrial del cine mexicano, y 

del latinoamericano en general, en cuanto a ayudas provenientes del exterior, pero 

también en lo que respecta al enriquecimiento aportado por actores y técnicos extranjeros 

en el cine nacional. En otras ocasiones, el cine conecta en sus representaciones espacio-

temporales personajes y territorios en cruce (a través de la inclusión de traslados 

geográficos en la narración o la aparición de números musicales donde resaltan ritmos y 

géneros internacionales). Finalmente, y lo que más nos compete, también pueden 

entablarse lazos transnacionales por medio de transacciones de co-producción, o en los 

nexos establecidos en el mismo proceso de distribución y exhibición de los films. 

Deborah Shaw (2013) establece al respecto una serie de categorías de lo 

transnacional en el cine, entre las que se incluyen estas formas aquí mencionadas. A la 

filmación de locaciones variadas, la existencia de estrellas y directores transnacionales y 

los diversos modos de producción, distribución y exhibición, la autora añade también los 

intercambios culturales y las influencias transnacionales (que apuntan a la existencia de 

un entramado previo que sirve de modelo a la conformación de los films nacionales). La 

familia Calderón ha sido un ejemplo notable en todas estas variantes, destacándose entre 

sus actividades el intercambio de artistas (los casos más notables se dieron en los films 

producidos entre los años cuarenta y cincuenta en el contexto del género del cine de 

rumberas, con la inclusión de actores, bailarines y músicos, en su mayoría cubanos, 

aunque no exclusivamente). Los Calderón también llevaron adelante prácticas de co-

producción (en las cuales se juntaron esfuerzos con países como España, Cuba y 

Argentina), extendiendo además redes de divulgación en Hispanoamérica a través de una 
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metódica inserción de sus films en el mercado a través de la distribución. Finalmente, 

aunque no es nuestro interés en este artículo referirnos al área de la producción, no está 

de más añadir que los films por ellos producidos también incluyeron temáticas vinculadas 

a esta clase de cruces, en donde los personajes traspasan fronteras, bailan y cantan ritmos 

mixturados, forman duplas románticas transnacionales y confunden acentos 

indiscriminadamente, más allá de la verosimilitud requerida por la ubicación geográfica 

y los rasgos propios del personaje interpretado.  

Como síntesis de todo esto podemos hacer referencia a la mirada que, avanzada la 

década del cuarenta, tenía la prensa del país sobre el trabajo de los Calderón por fuera del 

territorio mexicano para la difusión de esa cinematografía: “… se atrevieron a abrir el 

mercado al sur de Estados Unidos a costa de enormes sacrificios que a la postre dio el 

mejor de los éxitos, logrando que nuestra industria fílmica se introdujera en aquel 

territorio, difícil de por sí […] y no obstante ello, las películas de procedencia azteca 

lograron entrar al gusto de los públicos latinos” (El Cine Gráfico [b], 1945/1946, p.492). 

En definitiva, más allá de las palabras cargadas de exitismo del redactor, podemos afirmar 

que el trabajo de la familia Calderón, aunque nacido en el seno de la cinematografía 

mexicana, trasciende los límites nacionales deliberadamente en pos de una tendencia a la 

expansión de las fronteras, con el fin de llevar al cine mexicano a una internacionalización 

que favoreciera su visibilidad en el mercado hispanoamericano.  

Coincidentemente con el planteo de Maricruz Castro-Ricalde (2014), los cines 

nacionales en América Latina han sido poco estudiados en relación a los efectos por ellos 

producidos en otros países de habla hispana. Podríamos decir también que esa 

circunstancia alentó sin embargo la perspectiva transnacional en los estudios sobre cine 

latinoamericano, y dio sus frutos en los trabajos de esa autora y de otros investigadores 

hispanoamericanos como Eduardo De la Vega Alfaro y Alberto Elena (2009), que 

estudiaron las relaciones entre las cinematografías mexicana y española, o Ana López 

(2012), haciendo lo propio respecto a las conexiones de los latinos y Hollywood.94  

En base a esto, entendemos que las prácticas industriales proyectadas a lo largo 

del tiempo por José U. Calderón y sus sucesores merecen tener un capítulo aparte, debido 

a que expandieron al cine mexicano más allá de la noción de lo nacional, tan apreciada 

 
94 A este listado podemos añadir un libro sobre las relaciones transnacionales entre el cine argentino y 

mexicano durante el período clásico, editado por Ana Laura Lusnich, Alicia Aisemberg y Andrea 

Cuarterolo (2017). 
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en la búsqueda de la consolidación identitaria a través de las representaciones 

cinematográficas. También nos permiten entender a la cinematografía nacional como 

compuesta por especificaciones de índole regional, debido a que gran parte del área de 

competencia de las empresas de los Calderón corresponde a espacios fronterizos, que no 

siempre son representativos de todo México. Finalmente, la relevancia de esta familia 

para dicha cinematografía reside en que su estudio nos permite avanzar hacia una 

perspectiva transnacional, tal como la hemos explicado en párrafos precedentes, que 

excede la idea generalizada de lo internacional como un simple paso a espacios foráneos 

para emprender más bien entrecruzamientos: lo nacional, lo regional y lo internacional se 

diferencian y fusionan en sucesivas imbricaciones.95 

 

La distribución y la exhibición como plataformas para la expansión 

El cine es, efectivamente, un arte global actuando en un mundo globalizado,96 y 

la distribución y la exhibición de films tienen gran injerencia al respecto. Como afirma 

Ana M. López (2000), el cine comenzó en América Latina partiendo de una impronta 

foránea, como un producto de importación que recalcaba la tendencia a la dependencia 

económica para su subsistencia y desarrollo. Es por eso que la consolidación de las 

primeras firmas de producción, distribución y exhibición locales tienen un lugar de interés 

para desentrañar el modo en que dicho cine se transformaría prontamente en industria.  

En el caso de las empresas de los Calderón, a aquel desarrollo nacional se le añade 

también una particular vinculación con Estados Unidos, basada probablemente en su 

localización en espacios fronterizos. Azteca Films, fundada en 1932, ha tenido un lugar 

destacado, ya que ha sido, junto a American General, Mexcinema Corp., Televicine (o 

Telefilm Corp.), una de las principales firmas distribuidoras de cine mexicano en Estados 

Unidos, localizando sus oficinas en El Paso (Texas).97 Pero su influencia en dicho país 

no se circunscribe a la fundación de empresas en ciudades fronterizas como El Paso; 

entendemos que tal como establece Octavio Getino (1988), estudiando los desarrollos 

productivos de los cines de América Latina y, más específicamente Colin Gunckel (2015), 

en su mirada sobre las interconexiones entre el cine mexicano y Hollywood, la ciudad de 

 
95 Entendemos, junto a Nadia Lie (2016), que lo nacional y lo transnacional no refieren a términos 

dicotómicos, sino que se relacionan y constituyen mutuamente. 
96 Podemos considerar, junto a Sedeño Valdellós (2013), que el concepto de cine nacional siempre ha sido 

difuso si tenemos en cuenta que usualmente cada país ha elaborado sus películas en contraposición o 

imitación de Hollywood, y que aún el mismo Hollywood, para su constitución industrial, se ha valido de la 

introducción de recursos humanos de diferentes procedencias. 
97 Dicha empresa tenía también sucursales en New York, Denver, Los Angeles, San Antonio y Chicago. 
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Los Angeles ha sido uno de los reductos más multitudinarios para la exhibición de tales 

películas, debido a su alta tasa de población hispanoparlante a lo largo del tiempo, y allí 

también los Calderón asentaron una de sus principales sucursales de distribución. 

 El negocio de la distribución abrió paso a los intercambios que José U. Calderón 

y su familia realizarían continuamente con Estados Unidos, en particular con las ciudades 

ubicadas en la amplia franja fronteriza que divide a ambos países, y no solamente sería 

una actividad que tornaría en prestigioso a este empresario sino también una herramienta 

de expansión de la cinematografía mexicana hacia los públicos hispanos (y no solamente 

de México) que estaban migrando masivamente a Estados Unidos en busca de opciones 

laborales. De ese modo, Calderón estaba dando los pasos previos a la internacionalización 

del cine mexicano que se dio masivamente luego de la instalación del cine sonoro y del 

auge de las películas de rancheras.98  

La distribución del cine mexicano en territorio extranjero también ayudaría a 

consolidar una imagen de la mexicanidad propuesta por las representaciones identitarias 

de los films, la imagen que el cine mexicano quiso consolidar en el cine nacional y en su 

proyección internacional, con los hispanos en general pero también con los llamados 

“mexicanos de afuera”,99 imagen además que demuestra su rasgo de mexicanidad 

transnacional (Gunckel, 2015) en base a la disociación entre identidad y lugar geográfico 

(LIE, 2016). Desde Santa (Antonio Moreno, 1932), película con la que Azteca Films dio 

comienzo a sus actividades en Estados Unidos, la empresa de los Calderón dio también a 

conocer allí títulos como Huapango (Juan Bustillo Oro, 1938), La zandunga (Fernando 

de Fuentes, 1938),100 ¡Ay, Jalisco no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941), Al son de la 

marimba (Juan Bustillo Oro, 1941), Me he de comer esa tuna (Miguel Zacarías, 1945) y 

Juan Charrasqueado (Ernesto Cortázar, 1948), entre muchas otras películas de 

trascendencia en los públicos. Su alcance, que perduró durante décadas tan lejanas en el 

tiempo como los tempranos noventa, tuvo su pico máximo en los años sesenta, en los 

cuales se estima que suministraba películas hispanas al 90% de las salas estadounidenses 

(Slide, 2013). 

 
98 Entendemos, aun así, que la expansión del cine mexicano entre las décadas del cuarenta y cincuenta, se 

circunscribe mayormente a la región que comprende América Latina. Sin embargo, la cercanía de México 

con Estados Unidos fomentó la continua comunicación entre ambos países, y es en este sentido que se 

destacó el trabajo de José U. Calderón.  
99 Este es el modo en el que, según Gunckel (2015), se llamaba a la población migrante mexicana en Estados 

Unidos en las primeras décadas del siglo XX. 
100 Por cierto, esta película es la primera incursión formal en el área de la producción por parte de uno de 

los hijos de Calderón, Pedro. 
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 En lo que respecta al trabajo de exhibición, las tareas comenzaron en un período 

más temprano, en las inmediaciones de la Revolución Mexicana. De hecho, la inserción 

de los Calderón en los negocios cinematográficos comprende la compra por parte de José, 

su hermano Rafael y Juan Salas Porras, del cine Alcázar, en 1919, en la ciudad fronteriza 

de Chihuahua, que fuera vendido aparentemente en medio de ciertas urgencias causadas 

por el contexto bélico existente en ese entonces.101 A partir de allí, empezaron a formar 

un amplio circuito de cines distribuidos en otras ciudades de la frontera con Estados 

Unidos, como Ciudad Juárez, además de algunas salas en El Paso (Texas).102 Algunas de 

las otras salas que fueron abriendo a lo largo del tiempo fueron Apolo, Ideal, Estrella, 

Azteca y Colón (Montemayor, 1998), pero uno de los principales referentes fue 

precisamente el chihuahuense Alcázar, que fue renovado en 1927 con las recientes 

facilidades técnicas y en donde, dos años después, se proyectaría la primera película 

sonora estadounidense: El cantor de jazz (The jazz singer, Alan Crosland y Gordon 

Hollingshead, 1927).103 La actuación de Calderón en este rubro está ligada a su vez a su 

participación en la Unión de Exhibidores del Norte, compuesta por el conjunto de agentes 

vinculados a la exhibición en las ciudades mexicanas que limitaban con Estados Unidos 

con el propósito de fortalecer la producción de películas en México y, de ese modo, 

terminar con los usuales problemas de exhibición y distribución que debían lidiar en los 

tempranos años treinta.  

 La cadena de cines que los Calderón fueron manteniendo a lo largo de las décadas 

(siendo uno de los últimos en inaugurarse el cine Plaza, en Ciudad Juárez,104 que estuvo 

en mano de ellos desde 1947 hasta 1954)105 propuso en sus años iniciales, además de la 

 
101 Este cine había comenzado sus actividades en 1910, y pertenecía al empresario Jesús Gutiérrez. 
102 Este circuito, compuesto por un total de 32 salas, se conoció, como establecimos más arriba, con el 

nombre de Circuito Alcázar. 
103 Tal como establece Serna (2009), esta sala tuvo su gran inauguración con la proyección de Ben-Hur 

(Ben-Hur: a tale of the Christ, Fred Niblo, 1925), una superproducción hollywoodense protagonizada por 

un actor de origen mexicano, Ramón Navarro. Es interesante remarcar que Navarro, galán hispano en 

Hollywood, también era norteño como los Calderón. 
104 Hubo otro cine Plaza en Chihuahua, inaugurado en 1951, que fue el último en construirse de la sociedad 

formada por Calderón y Salas Porras. Este último moriría ese mismo año, sin poder ser testigo de la 

inauguración. 
105 El negocio de la exhibición de los Calderón fue menguando, como sucedió mundialmente, por el avance 

de la televisión como medio masivo emergente, pero principalmente por las consecuencias del célebre 

escándalo conocido como “monopolio Jenkins”, que generó que un buen número de salas cinematográficas 

de México quedaran en manos de una asociación formada por Gabriel Alarcón, William Jenkins y los 

hermanos Espinosa Iglesias. En este proceso, en 1954, 15 salas del Circuito Alcázar fueron vendidas a 

dichos empresarios (Cinema Reporter 1954). Gran parte de los detalles sobre este fenómeno y el 

subsiguiente Plan Garduño, que llevó a la monopolización del área por parte del Estado, se encuentra 

debatido en Contreras Torres (1960). 
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proyección de films, algunos shows y presentaciones de artistas en vivo,106 que 

promovían la asistencia del público, y al mismo tiempo, como establece Altman (1996) 

al referirse a esta práctica, generaba una mezcla interdisciplinaria entre el cine y otras 

atracciones artísticas. La sala cinematográfica se convertiría así en un reducto del 

crecimiento de la industria del espectáculo, siendo centro de atracción por la introducción 

de esta nueva tecnología y por la posibilidad de obtener unos minutos extra de 

intercambio en vivo y en directo, compitiendo con el teatro. A eso podemos sumar 

también el valor del cine como arte vinculado a la cultura popular (en el sentido de su 

capacidad de masificación), y como regulador de costumbres en tiempos en los que el 

público era impulsado por su contexto a adquirir las nuevas experiencias que la 

modernidad ofrecía a la vida cotidiana. Como anunció alguna vez Carlos Monsivais: “No 

se acude al cine a soñar; se va a aprender” (Monsivais, 1978, p.105), y la posibilidad de 

ver en persona a las grandes personalidades antes o luego de la función, era un gran 

aliciente para aquellas aspiraciones. 

 El compromiso de los Calderón y su socio por las actividades de exhibición se 

enfatiza con la dedicación personalizada que la historiadora Alma Montemayor les 

adjudica: “… hicieron verdaderas fiestas populares de las inauguraciones de sus cines, 

asistían a los espectáculos del séptimo arte, apoyaban a los artistas de la localidad, 

administraban directamente sus salas y tenían una relación directa con sus empleados” 

(Montemayor, 1998, p.42). Por otra parte, el prestigio que los periódicos de la época 

imprimen a estos cines instalados en la frontera parte de su asimilación con los modelos 

de las salas de Estados Unidos, lo cual se ve evidenciado en el siguiente comentario de la 

prensa mexicana sobre el cine Plaza, a poco tiempo de su inauguración:  

… uno de los más ambiciosos que se han levantado en aquel lugar 

[Ciudad Juárez] y cuyo costo es de tres millones de pesos, dotado a la 

altura de los mejores teatros que existen en Estados Unidos y con una 

gran capacidad para dar cabida a los numerosos aficionados, no 

solamente de ese lugar sino también los que cruzan el puente 

internacional procedentes de El Paso, Texas, Estados Unidos (El Cine 

Gráfico [a], 1945/1946, p. 686).107 

 
106 Fueron especialmente célebres las presentaciones de la actriz mexicana Lupita Tovar, por entonces 

estrella en el firmamento hispano de Hollywood, y del actor y cantante chileno José Bohr, que también se 

caracterizó por su carrera transnacional, así como del afamado Pedro Infante, que actuó ante un público 

latino en el cine Colón, de El Paso (Texas). También se conoció la participación de personalidades del 

ámbito literario local, como ocurrió en la inauguración del cine Alcázar de Ciudad Juárez. 
107 El renombre de esta sala, que tenía tres pisos y una capacidad de 2500 butacas, parte de sus instalaciones, 

que contaban con calefacción, aire acondicionado, bar, restaurante y un sector para bailes, algo inédito en 

los cines de la región, en un estilo art-déco, y adornado con murales. Un detalle a destacar es que la 
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Aun así, las salas cinematográficas levantadas por los Calderón no estaban exentas 

en su configuración arquitectónica de referencias a la cultura nacional, a través de la 

inclusión de decorados que aluden a la iconografía precolombina, pero aquello queda 

establecido tal vez como una referencia transversal frente al énfasis en la inclusión de 

innovaciones tecnológicas propias de una mentalidad que va en pos del desarrollo 

industrial propio de las sociedades modernas.  

Fácilmente asociado a las ideas de progreso y modernización que signaron a las 

primeras décadas del siglo XX, como pudimos ver en la cita precedente, el trabajo de los 

Calderón en la exhibición en Estados Unidos ha sido también valorado como formador 

de lo que Laura Isabel Serna llama un “espacio social transnacional” (Serna, 2009, p. 

144), que vendría a construir una imagen de la nación postrevolucionaria para los 

mexicanos que vivían a ambos lados de la frontera. Ese espacio instalaría un intento de 

fortalecimiento de la industria del cine de origen hispano, al mismo tiempo que 

promovería los rasgos identitarios mexicanos y su propio sentido de comunidad en un 

espacio otro, en paralelo, como establece la autora, a la cultura fílmica angloparlante.108 

Estas tareas de distribución y exhibición hicieron que José y Rafael Calderón 

vivieran prácticamente en Estados Unidos, por lo cual son escasas las referencias a ellos 

como agentes primordiales en el área en los libros de historia del cine mexicano. Pero 

periódicos como Cinema Reporter, que dan cuenta de los movimientos perpetrados en la 

industria del cine mexicano y su influencia y receptividad en los países de la región, nos 

permiten dar cuenta de itinerarios de negocios que los mantienen constantemente 

ocupados en el país lindero, con esporádicos viajes a México. Así lo expresa el mismo 

José U. Calderón en una entrevista efectuada en 1949:  

Nuestra estancia aquí [Estados Unidos] es para […] darnos cuenta 

de la producción y realizar diversas e importantes gestiones con 

las personalidades de la industria. Venimos a México cada dos o 

tres meses con igual objeto. Tenemos en nuestras manos 

alrededor del cincuenta por ciento de las cintas que se producen 

en México y hemos de ver con detenimiento la marcha del 

mercado para realizar los estudios pertinentes (Cinema Reporter, 

1949, p. 40).  

 
inauguración de este cine se dio con la proyección de Enamorada (Emilio Fernández, 1947), que sería una 

de las películas más taquilleras y renombradas del cine clásico mexicano. 
108 Aun así, Serna destaca también que la existencia de estas salas creadas para las audiencias mexicanas 

en Estados Unidos da cuenta del enorme problema de segregación racial existente en el país, ya que muchas 

salas tenían prohibido el ingreso de mexicanos o disponían de un sector destinado para dicho público. 
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Sin duda, para la familia Calderón estas dos áreas de la actividad cinematográfica 

han mostrado una movilidad transnacional que supera a lo perpetrado en el ámbito de la 

producción propiamente dicha. Y aunque los hermanos José y Rafael Calderón tuvieron 

gran injerencia en las relaciones mexicano-estadounidenses, la prensa nacional no 

desdeñó el calificar al primero como un pionero del cine mexicano.109 La mirada que los 

medios de comunicación gráficos establecían en su momento acerca del llamado “don 

Pepe” está cerca de su consideración como magnate del cine, y de esta manera, uno de 

esos periodistas, resumía la vastedad de sus empresas: “Con sus dos hermanos, 

Mauricio110 y Rafael, mantiene una posición autoritaria dentro del cinema, pues además 

de productor y gerente general de los estudios Azteca, está ligado con los negocios de 

distribución cinematográfica así como en la explotación, a través de una gran cadena de 

cines que poseen en el norte del país” (Cantu Robert, 1943, p.8).  

Evidentemente, aunque su rango de acción estuvo principalmente en Estados 

Unidos, podemos considerar sin embargo que los negocios cinematográficos de los 

hermanos Calderón en torno a la distribución y la exhibición han sido instrumentos 

efectivos para la masificación del cine mexicano por fuera de los marcos nacionales, 

constituyendo una especie de plataforma previa para la expansión perpetrada en 

Hispanoamérica a través de la consolidación de esa industria durante el período clásico. 

 

América Latina y Europa: espacios alternos para la expansión transnacional 

Las transacciones realizadas por José U. Calderón no se circunscriben a las 

relaciones con Estados Unidos, sino que su alcance llega a otros países en la región de 

América Latina, y asimismo en naciones europeas como España o Italia, pero 

principalmente por el trabajo de sus hijos en el área de la producción. El alcance de 

empresas como Calderón Films y Azteca Films en lo que respecta a la distribución para 

los públicos mexicanos e hispanos en general trascendería las décadas, pero no recorrería 

espacios geográficos más allá de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. 

Tampoco se extenderían en el área de la exhibición, ya que los Calderón no asentaron 

salas cinematográficas fuera de esos dos países. Por tanto, los mercados de América 

 
109 Así se establece, por ejemplo, en la nota “José Calderón en Continental Films”, publicada en el número 

de Cinema Reporter del 18 de diciembre de 1942. 
110 Mauricio Calderón estuvo abocado específicamente a la industria de la música, pero mantuvo siempre 

contacto con sus hermanos en lo que respecta a las actividades cinematográficas. 
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Latina y Europa fueron alcanzados por ellos a través de la comercialización de sus propias 

producciones, utilizando compañías de distribución ajenas, principalmente Películas 

Mexicanas111 (que tenía, por disposiciones legales, como filial en Estados Unidos a 

Azteca Films) y a través de la práctica de la co-producción.112  

Podemos encontrar registros de los resultados obtenidos por los films 

comercializados por ellos en América Latina, y también existen innumerables 

documentos113 que dan cuenta de las comunicaciones de los Calderón con empresas de 

distribución extranjeras, que acogieron las películas producidas por ellos con gran 

repercusión. Los registros de estrenos de las películas de estos productores muestran un 

alcance en países como Colombia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, 

Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Brasil, Panamá, Cuba, Venezuela, Perú, Ecuador y 

Guatemala, además de Estados Unidos. A modo de ejemplo reproducimos un fragmento 

de la carta enviada por Guillermo Calderón114 al representante de Películas Mexicanas en 

Chile, Guillermo Carter: “Yo produje unas películas que se llaman ‘LA MOMIA 

AZTECA’, ‘LA MALDICIÓN DE LA MOMIA’ y ‘LA MOMIA VS EL ROBOT’. Estas 

películas, aunque te parezca extraño, fueron adquiridas en Italia, España, y acaba de entrar 

la primera de ellas en Brasil con estupendos resultados”.115 Otros títulos producidos por 

los hijos de Calderón, como Santa Claus (René Cardona, 1959), habrían tenido un tal 

éxito de taquilla que estimuló su distribución a países latinoamericanos, pero también por 

fuera del ámbito hispano, como Inglaterra.116 En otras ocasiones, se conocen estrenos en 

Estados Unidos y Europa de películas producidas por los Calderón en Estados Unidos, 

liberadas de la censura, como aconteció con los films de luchadores realizados en los años 

 
111 Películas Mexicanas, S.A. de C.V. es una empresa que se ha dedicado a distribuir cine mexicano en 

América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Fue fundada en agosto de 1945 a través del aporte de 

productores privados y del Banco Nacional Cinematográfico (Zamarripa Salas, 1986). 
112 Este último tema, de gran interés para entender las estrategias de expansión transnacional en las que se 

han destacados estos productores, no será profundizado aquí debido a que excede los objetivos de este 

artículo. 
113 Agradecemos a Viviana García Besné, bisnieta de José U. Calderón, por el acceso otorgado a estos 

documentos inéditos, guardados en su archivo Permanencia Voluntaria, que reúne abundante material sobre 

el trabajo de dicha familia. 
114 Guillermo es el hijo menor de José U. Calderón, y el que más permaneció en el tiempo en el área de la 

producción, destacándose en las últimas décadas de su trabajo por ser el iniciador del célebre cine de 

ficheras. 
115 Carta de Guillermo Calderón S. a Guillermo Carter, fechada el 7 de septiembre de 1961 (Archivo 

Permanencia Voluntaria). 
116 Otras producciones de los Calderón, como el film Duelo de pistoleros (Miguel M. Delgado, 1966), 

protagonizado por el popular actor y cantante Luis Aguilar, también llegaron a otros países europeos como 

Portugal, además de España. Respecto a Santa Claus, destacamos su obtención de un premio en el San 

Francisco International Film Festival de 1959, como mejor película familiar internacional, lo cual amplía 

su alcance por fuera de los límites nacionales. 
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sesenta y setenta,117 o con las transacciones para presentar las escenas con desnudos de la 

entonces polémica La fuerza del deseo (Miguel M. Delgado, 1955). 

Es sabido que el mercado hispanoamericano ha sido siempre objeto de intensas 

búsquedas de competitividad debido a la preeminencia de las empresas norteamericanas 

sobre el mundo del cine. Tanto España como México y Argentina han formado parte de 

variados intentos por poseer los propios mercados, y los de la región hispanoparlante, y 

han sido también seducidos por Hollywood en pos de alianzas industriales (y bajo 

determinados preceptos ideológicos) que fortalezcan los negocios cinematográficos para 

este último. Como ha establecido Peredo Castro (2011), el cine sonoro dio ventaja a estos 

tres países en la captura de sus respectivos públicos, gestando géneros de interés, más 

autóctonos, como la españolada, el melodrama ranchero y el film-tango. Sin embargo, 

tanto desde la distribución como desde la exhibición de las películas en territorios 

nacionales e internacionales, el común denominador para los cines de América Latina ha 

sido el de la lucha constante por solventar los costos básicos. Además, al recibir ayuda 

del exterior en varias ocasiones para mejorar la propia infraestructura (en el caso de los 

Calderón, por parte de Columbia Pictures y RKO),118 las empresas estadounidenses han 

obtenido enormes beneficios económicos en contrapartida. De ese modo, podemos 

concluir junto a Peredo Castro que “era obvio que las ambiciones de Hollywood parecían 

no tener límite y no iban a pasar por alto la osadía del cine mexicano en los mercados 

latinoamericanos” (Peredo Castro, 2011, p.294).  

Más allá de esto, creemos que las transacciones transnacionales, con sus 

intercambios de artistas, sus contratos de distribución y sus estrategias de captación de 

públicos más allá de las propias fronteras, tanto en Estados Unidos como en América 

Latina y Europa, fueron prácticas que han sabido ubicar a agentes como los Calderón en 

una perspectiva de activación que contrarrestara el tan nombrado dominio económico-

ideológico de la industria hollywoodense.  

 
117 Nos referimos aquí a algunas películas protagonizadas por Santo, el enmascarado de Plata, producidas 

por Guillermo Calderón, y que fueron duplicadas según su estreno en América Latina y Europa. 
118 Particularmente, Columbia habría invertido en Producciones Calderón, y la RKO en los Estudios Azteca, 

que luego se fusionarían con los Estudios Churubusco, apropiados en parte por la empresa norteamericana 

(Peredo Castro, 2011). Particularmente, Churubusco fue construido, entre otras aspiraciones, con el fin de 

filmar en México a costos inferiores a los estudios de Hollywood. 
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Podemos ubicar a estos distribuidores-exhibidores-productores como depositarios 

de una alternativa a dicho dominio en base a la interconexión entre naciones,119 que 

nutriría de diferentes modos a esos diferentes participantes del negocio cinematográfico.  

 

Conclusiones 

Entendemos que el cine, más allá de su función estético-cultural y de 

entretenimiento masivo, tiene implicancias del orden económico e industrial que lo 

modifican en sus propuestas y estilos, y estas deben ser analizadas para su comprensión 

integral. Las áreas de la distribución y la exhibición son relevantes en este sentido, ya que 

promueven las estructuras necesarias para la difusión y apreciación de las obras 

cinematográficas en sus períodos correspondientes.  

Como ha ocurrido en toda América Latina, la industria del cine mexicano se ha 

iniciado bajo la cobija de los modelos europeos y estadounidenses, pero fue 

evolucionando a lo largo del tiempo para instalar formas particulares de representatividad 

cultural, aunque siempre se desprenden también apropiaciones nacionales de dichos 

modelos foráneos. El enfoque transnacional de las prácticas de la familia Calderón en los 

diferentes ámbitos del negocio cinematográfico nos ha ofrecido una lectura particular 

sobre el desarrollo de esa industria, que nos permite desligarla del establecimiento de una 

perspectiva autóctona, local o nacional, para entenderla como producto de un proceso de 

conectividad entre naciones, en donde intervienen diferentes agentes, provenientes de 

espacios geográficos variados (en este caso mayormente de Estados Unidos y México) 

que aportan sus saberes y haberes en pos de la expansión del cine en sus diferentes 

mercados de influencia. José U. Calderón, junto a su hermano Rafael, aunque poco 

documentado en la historia del cine mexicano, ha sido una de las figuras más influyentes 

en este sentido, aportando desde la historia de sus compañías no solamente a un estudio 

transfronterizo, por su campo de acción particular, sino también a los estudios sobre lo 

transnacional en períodos tempranos de la historia del cine, estudios que aún tienen 

mucho que transitar por estos lares. 

  

 
119 Debemos mencionar también que el trabajo de los Calderón (tanto el padre como los hijos) consistió en 

la contratación de actores o estrellas de la música provenientes de diferentes países para su participación en 

el cine mexicano, volcando así otro aspecto de la transnacionalidad asociada a ellos. 
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ICONOGRAFÍAS DEL SURREALISMO EN TRES FILMES DE 

BERGMAN: FRESAS SALVAJES, PERSONA Y LA HORA DEL LOBO 

Iconographies of surrealism in three Bergman films: Smultronstället, Persona and 

Vargtimmen 

 

GONZÁLEZ, Carlos Salas120 

 
Resumo 

El objetivo de este trabajo es el de analizar los referentes iconográficos procedentes del 

surrealismo, fundamentalmente del ámbito de las artes plásticas y la fotografía, que pudieron 

entrar en juego cuando el cineasta sueco Ingmar Bergman realizó tres de sus películas más 

emblemáticas: Fresas salvajes, Persona y La hora del lobo. Se pretende así seguir aportando 

estudios específicos a ese inmenso campo de investigación que es el de las relaciones entre el cine 

y otras artes visuales.  

 

Abstract 

The aim of this project is to analyze the iconographic references from surrealism, mainly from 

the field of plastic arts and photography, which could have influenced the Swedish filmmaker 

Ingmar Bergman when making three of his most emblematic movies: Smultronstället, Persona 

and Vargtimmen. Thus, we expect to continue contributing specific studies to this huge 

investigation field which deals with the relationship between cinema and visual arts. 
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Introducción 

La influencia de las artes plásticas en el cine es una cuestión que ha sido objeto de 

atención y estudio para diversos especialistas e investigadores. A partir de los años 

ochenta se exploró con especial interés un campo de estudio como este, por entonces poco 

transitado, llevándose a cabo importantes trabajos al respecto. Uno de ellos fue realizado 

por el francés Pascal Bonitzer con el título de Desencuadres: cine y pintura. Entre los 

diversos temas tratados por el autor destaca el de la influencia que tuvo el trompe l’oeil 

pictórico en el cine (Bonitzer, 2007). Poco después Jacques Aumont escribió El ojo 

interminable. Cine y pintura, disertación que se cierra aludiendo al deseo de los cineastas 

de alcanzar la libertad creadora de la que goza el pintor (Aumont, 1997). Más 

recientemente, Luc Vancheri, otro investigador galo, siguiendo la línea marcada por sus 

predecesores121, ha publicado Cinéma et peinture: passages, partages, présence 

(Vancheri, 2007). Por su parte, en Cinema e pittura, el italiano Antonio Costa pone el 

acento en las incursiones cinematográficas de algunos de los más destacados artistas de 

vanguardia, caso de Dalí122, Duchamp, Richter o Man Ray, al tiempo que constata la 

herencia que el séptimo arte recibe de la pintura tradicional, sobre todo en lo que a ciertos 

elementos de la puesta en escena se refiere (Costa, 1991). También a la faceta 

cinematográfica de algunos destacados artistas de las vanguardias habían apuntado con 

anterioridad dos autores: Paolo Bertetto con Il cinema d´avanguardia 1910-1930, donde 

realiza una prolija recopilación de textos y documentos de la época (Bertetto, 1983), y 

Patrick de Haas con Cinéma intégral. De la peinture au cinéma dans les années vingt (De 

Haas, 1985). También Luc Vancheri dedica buena parte de la obra antes citada a dichas 

cuestiones, centrándose en figuras como las de Léger o Duchamp. Ya en nuestro país, tras 

la general reflexión al respecto que hace Camón Aznar, allá por los años cincuenta, en su 

libro La cinematografía y las artes (Camón Aznar, 1952), destaca la aportación, medio 

siglo después, de las investigadoras Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras, quienes han 

realizado La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual, donde se atiende a 

importantes cuestiones teóricas respecto a esa insistente vinculación entre cine y pintura, 

al tiempo que se habla de ciertos aspectos iconográficos, de cine abstracto, de la 

recreación fílmica de la vida y obra de destacados pintores o del innegable referente que 

 
121 Los trabajos de Bonitzer y Aumont son anteriores al de Vancheri, lo que sucede es que aquí hemos 

recogido como referencia bibliográfica las ediciones en español, las cuales son más recientes. 
122 Sobre los devaneos cinematográficos de Dalí se ha realizado una exposición recientemente en Londres. 

Véase VV.AA., Dalí y el cine, catálogo de exposición, Electa (ed.), Barcelona, 2008. 
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supone la pintura para algunos cineastas como el británico Peter Greenaway (Ortiz & 

Piqueras, 2003). Por último, también sería justo mencionar una notable  obra realizada 

por otro español, Luciano Berriatúa, dedicada a Murnau y titulada Los proverbios chinos 

de W. F. Murnau, donde el autor realiza un profundo estudio acerca de las influencias 

pictóricas tanto en este como en otros importantes cineastas de la Alemania de la 

República de Weimar, caso de Fritz Lang (Berriatúa, 1992). 

Especialmente abundante y profunda ha sido la herencia que ha dejado un 

movimiento tan amplio y complejo como el surrealismo en cineastas pertenecientes a 

épocas posteriores. De hecho, a lo largo de la historia del cine han sido muchos los filmes 

que se pueden considerar, de una u otra manera, deudores del surrealismo. En este sentido, 

resulta tentador aplicar el calificativo de surrealista a cualquier escena, generalmente 

encargada de representar un sueño, que se envuelva en una atmósfera extraña y onírica. 

En cualquier caso, el objetivo perseguido en este breve estudio no es otro que el de 

escrutar ciertos elementos iconográficos concretos que se dan cita en los filmes de Ingmar 

Bergman y que presentan una clara y directa deuda con determinadas obras plásticas 

surrealistas. Es cierto que este fenómeno se da con especial énfasis en el cine fantástico, 

más concretamente en el de terror, dentro de lo que podemos considerar el cine de 

Hollywood, normalmente acompañado del epíteto de comercial, pero también se deja ver 

con notable fuerza en lo que solemos considerar cine de autor, por lo general realizado 

por directores europeos, y del que es un notable exponente el realizador que nos ocupa. 

El sueco Ingmar Bergman es, sin duda alguna, uno de los cineastas más 

influyentes de todos los tiempos y a quien nadie puede negar su condición de autor en 

cuanto que desarrolló, a lo largo de su extensa carrera, un estilo propio, personal, 

fácilmente reconocible, en el que lo trascendente va siempre unido a la belleza de las 

imágenes y a la mesura de los diálogos. Se trata de un cine reflexivo, que explora los 

recovecos del alma humana, llegando a dar cabida, en algunas escenas memorables, a 

potentes elementos oníricos, a veces, gozosos, en otras ocasiones, desasosegantes, 

propios de una pesadilla. Es en estos casos en los que afloran los elementos de raigambre 

surreal, convirtiendo a Bergman, no solo en digno heredero de Buñuel y otros cineastas 

surrealistas, sino también de aquellos artistas plásticos que con sus obras configuraron el 
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repertorio iconográfico más extenso, rico y sugerente de cuantos alumbraron las 

vanguardias123.  

 

2. Las películas 

Fresas salvajes (Smultronstället, 1957) es una de las indiscutibles obras maestras 

de Bergman. La película presenta una formidable fotografía en blanco y negro llevada a 

cabo por Gunnar Fischer y está protagonizada por el veterano e insigne cineasta Victor 

Sjöström. Este interpreta al anciano profesor Isak Borg, quien en el viaje hacia la 

universidad donde va a recibir un merecido homenaje se ve desbordado por continuos 

recuerdos y sueños que evocan su juventud (Salas, 2006).  

No obstante, el primero de los sueños de cuantos asaltan al protagonista tiene lugar 

la noche antes de iniciar su viaje. En esta ocasión se trata de una auténtica pesadilla, en 

la que el viejo profesor deambula por las calles desiertas de una ciudad. De repente, tras 

extrañarse por la ausencia de agujas en los relojes, tanto del que pende de la puerta de una 

tienda como del suyo de bolsillo, encuentra a un misterioso personaje con el rostro 

atrofiado, prácticamente inexistente, justo antes de ser sorprendido por un carruaje 

fúnebre que pierde una rueda, provocando la caída del ataúd que transporta. La caja se 

abre y en su interior aparece un perfecto doble de Isak, quien pretende arrastrar junto a él 

al aterrorizado profesor. Es así como finaliza la terrible pesadilla de este anciano cuyo 

subconsciente ve peligrosamente cercana la hora de la muerte. 

Persona (1966) es uno de los trabajos más personales y experimentales de 

Bergman, quien actúa como guionista, director y productor. Liv Ullmann y Bibi 

Andersson lo protagonizan, y entre el equipo técnico destaca la labor de Sven Nykvist en 

la fotografía. El filme cuenta la historia de Elizabeth, una actriz de teatro que es 

hospitalizada tras perder la voz súbitamente al representar Electra. Tras ser sometida a 

una serie de pruebas, el diagnóstico es optimista. No obstante, como sigue sin recuperar 

el habla, debe permanecer en observación. La enfermera que la cuida, de nombre Alma, 

 
123 Curiosamente, entre las abundantes influencias pictóricas a las que se hace referencia con asiduidad al 

analizar ciertos aspectos formales del cine de Bergman no se suelen contar las relacionadas con el 

surrealismo, siendo estas, precisamente, a las que aquí atenderemos. (Véase ZUBIAUR CARREÑO, 

Francisco Javier, Ingmar Bergman: fuentes creadoras del cineasta sueco. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2004, pp. 203-224). 
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intenta curarla hablándole constantemente124. Se trata de un filme de marcado carácter 

experimental, que intenta romper con las convenciones, tanto narrativas como estéticas, 

del cine clásico. Ha de entenderse en el contexto de los nuevos movimientos 

cinematográficos desarrollados en Europa durante los años sesenta, caso de la Nouvelle 

vague francesa o el Free cinema inglés. Es aquel el momento de máxima eclosión de 

cineastas como Fellini, Antonioni, Passolini, Truffaut o Godard, entre otros muchos. En 

varios filmes de esta época encontramos un carácter metarreferencial, como en el 

cortometraje Film (1965), escrito por Samuel Beckett y dirigido por Alan Schneider, o en 

la célebre 8 ½ (1963), de Federico Fellini. 

Otra de las películas de Bergman que mejor representa esa raíz surrealista es La 

hora del lobo (Vargtimmen, 1968). En ella vuelve a trabajar con dos de sus actores 

predilectos, Liv Ullmann y Max von Sydow, de la misma manera que la excelente 

fotografía en blanco y negro vuelva a ser responsabilidad de Sven Nykvist .Desde luego, 

se trata de un filme no tan conocido como Fresas salvajes ni con tanto reconocimiento 

entre críticos y especialistas como Persona, pero no por ello menos interesante, sobre 

todo en cuanto al asunto que aquí nos concita. De hecho, ese universo surrealista que en 

las otras películas aquí evocadas no se hace plenamente presente más que en un par de 

escenas, en La hora del lobo impregna la totalidad del filme. Y es que en él, la realidad y 

la ficción se confunden más que en cualquier otro trabajo de Bergman. La vigilia y el 

sueño se mezclan en el delirante cerebro del protagonista: un atormentado pintor –papel 

interpretado por Max von Sydow, actor fetiche del director– que vive junto a su esposa 

en una solitaria isla escandinava. Una vez más, expresionismo y surrealismo se dan la 

mano en una obra de Bergman. Al primero corresponden cuestiones formales y plásticas, 

tales como la fundamental función expresiva que desempeñan las luces y las sombras, o 

los violentos movimientos de cámara y las marcadas angulaciones. Mientras tanto, la 

configuración dramática de los personajes y los elementos iconográficos empleados solo 

pueden entenderse como dignos deudores del más puro surrealismo. 

 

  

  

 
124 Sobre los complejos y enigmáticos personajes de esta película véase BARR, Allan P., The Unraveling 

Character in Bergman's Persona, Literature/Filme Quarterly 15, nº 2, pp. 123−36, Salisbury University, 

Maryland, 1987. 
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3. FRESAS SALVAJES: LAS PESADILLAS DEL VIEJO PROFESOR 

Una vez narrada en el apartado anterior la inquietante escena del sueño, toca 

iniciar el análisis iconográfico que aquí nos atañe. Dos movimientos vanguardistas 

parecen ser los referentes que maneja Bergman en esta ocasión: expresionismo y 

surrealismo. Al primero, a nivel iconográfico, solo correspondería el coche fúnebre tirado 

por caballos, motivo recurrente en algunos filmes expresionistas y de total relevancia, 

precisamente, en La carreta fantástica (Körkarlen, 1920), una película dirigida por el 

propio Sjöström, que si bien no ha de ser considerada estrictamente expresionista, sí que 

muestra importantes puntos de conexión con dicha corriente cinematográfica.  

Pero el gran legado iconográfico para esta secuencia onírica filmada por Bergman 

lo aporta el surrealismo, y no solo en su vertiente cinematográfica ─los ecos de Un perro 

andaluz (Un chien andalou, 1929) en cuanto a la calle desierta y la mano aislada son 

evidentes─ sino también, y fundamentalmente, en la plástica, que es además lo que aquí 

se pretende constatar. Cierto es que tan solo uno de los elementos que en esta escena 

calificamos como surrealistas responde de manera directa y nítida a alguna obra concreta 

de tal movimiento. Se trata de esos dos enormes ojos que forman el cartel publicitario de 

la óptica cuyo gran reloj sin agujas llama la atención del viejo Isak (Fig, 1). Desde luego, 

esta imagen remite a la larga nómina de obras surrealistas en las que los ojos aislados e 

independientes del rostro tienen un marcado protagonismo, pero en especial a una 

fotografía de Manuel Álvarez Bravo titulada Parábola óptica (1931). En dicha fotografía 

se observa, igualmente, el escaparate de una óptica, apareciendo totalmente dominado por 

la representación de grandes ojos aislados. Por el contrario, tanto los mencionados relojes 

sin agujas como aquel rostro desprovisto de rasgos faciales, pese a ser imágenes con las 

que el calificativo de surrealista encaja a la perfección, no tienen un referente directo en 

obras surrealistas concretas, aunque sí uno aproximado. Así, por ejemplo, los relojes son 

uno de los motivos predilectos de Dalí –La persistencia de la memoria (1930), sin ir más 

lejos−, aunque el genio de Figueras prefiriera reblandecerlos o llenarlos de hormigas antes 

que desproveerlos de agujas, como hace Bergman. Por otro lado, ese rostro con boca y 

ojos sellados, deshumanizado, casi ausente (Fig. 2), tampoco lo encontraremos, tal cual, 

en ningún cuadro surrealista, pero sí que se puede relacionar con la importante tradición 

de rostros ocultos que presenta la pintura de dicho movimiento. Así, artistas como 

Magritte o el propio Dalí, además del precursor del movimiento Giorgio de Chirico, entre 

otros, insistieron en muchas de sus pinturas en la representación de enigmáticos 
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personajes sin rostro. Este último dio cabida en algunas de sus misteriosas vistas urbanas 

a maniquíes sin rasgos faciales. El belga, por su parte, solía cubrir la cabeza de sus 

personajes con un pañuelo, colocar ante ella un objeto en fantástica ingravidez −manzana, 

ramo de flores, etc.− o bien representarlos de espaldas, posición en la que en un principio 

aparece el personaje del filme de Bergman y que, entonces sí, nos trae a la memoria 

innumerables pinturas del propio Magritte, pues a la posición del personaje se añaden su 

indumentaria –traje oscuro y sombrero de bombín− y la circunstancia de que se halle solo. 

Por último, el prolífico Dalí, en algunas de sus obras realizadas durante la segunda mitad 

de la década de los treinta, exhibe a unos personajes cuyos ojos parecen esconderse bajo 

la piel, como si estuviesen eternamente cerrados. Construcción blanda con judías 

hervidas (1936), El sueño (1937), La reina Salomé (1937) o La imagen desaparece (1938) 

son algunos ejemplos al respecto. Todas estas variantes, de una u otra manera, concuerdan 

con el extraño personaje que el cineasta sueco introduce en la pesadilla del profesor Borj. 

Otro desasosegante sueño angustia a Borj una vez ya superado el ecuador del 

metraje. Se trata de la pesadilla que le asalta cuando se queda dormido en el coche que 

conduce el personaje interpretado por Ingrid Thulin. En ese sueño vuelve a aparecer como 

observador a través de una ventana. Tras ella se deja ver una pareja cenando, pero cuando 

esa imagen se esfuma, sobre la ventana se refleja, o quizá a través de ella se transparente, 

un cielo salpicado de nubes. Y es precisamente esa imagen ambivalente del cielo tras o 

sobre los cristales de la ventana la que vuelve a concitar a Magritte y sus pinturas. Y esa 

misma imagen, tan poética como inquietante, vuelve a presentarse unos instantes después, 

siempre dentro del mismo sueño, cuando Borj se asoma a otra ventana mientras, 

accidentalmente, posa su mano sobre un clavo que sobresale. Es entonces cuando un 

misterioso personaje lo conduce hasta el aula de una escuela. Allí el viejo profesor será 

examinado como si de un estudiante se tratase, para lo que tendrá que mirar a través de 

un microscopio. Es en ese momento cuando otra imagen de poderoso e indiscutible fuste 

surrealista aparece en escena: un ojo en plano detalle ocupando la totalidad del encuadre. 

Sin duda esa imagen vuelve a remitirnos a una obra de Magritte, en este caso El falso 

espejo (1928), en la que un ojo ocupaba todo el lienzo y en la que, además, un cielo 

preñado de nubes, como el de las ventanas del sueño de Borj, se dejaba ver a través del 

iris. No obstante, ese enorme ojo abarcando la totalidad del cuadro aparece igualmente en 

otras obras surrealistas, como es el caso de La rueda de la luz (1926), de Max Ernst. 
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                                                       Figs. 1 y 2. Fresas salvajes (1957) 

4. PERSONA: FRAGMENTOS EN CASCADA 

En la escena introductoria de Persona asistimos al carácter metarreferencial que 

mencionábamos anteriormente. El fenómeno se manifiesta con el paso de la oscuridad a 

la luz que proporciona una chispa, la que alumbra el cinematógrafo. La imagen da 

comienzo a la película dentro y fuera de la pantalla, y asistimos a una sucesión de planos, 

con el sonido del celuloide al pasar vertiginosamente por el proyector, recordándonos que 

estamos ante un artificio. En esa cascada de planos nos encontramos con imágenes muy 

variadas: genitales masculinos, dibujos animados, manos que juegan, fragmentos de una 

antigua película muda, una tarántula, un cordero que es desangrado y destripado, una 

mano siendo atravesada a martillazos por un clavo, una pared de ladrillo que se funde con 

un bosque nevado, una valla afilada, un montículo de nieve sucia… Y a partir de ahí, una 

sucesión de planos cortos de rostros y fragmentos de rostros. Probablemente nos hallamos 

en una morgue. Vemos en plano detalle la parte inferior del rostro de una anciana, luego 

su rostro completo y, a continuación, un niño tumbado en una camilla tapado hasta el 

pecho con una sábana. Escuchamos un goteo constante. Primerísimos planos de manos y 

pies, rostros en claroscuro, el sonido de un teléfono que parece despertar a la anciana y al 

niño. La escena acaba con el muchacho acariciando la imagen proyectada del rostro de 

una mujer, también en primer plano. Aparecen los créditos iniciales, que también se 

intercalan con diferentes imágenes: paisajes, otra vez el primer plano del niño, una 

persona ardiendo (Rodríguez Serrano, 2009). Veremos que algunas de estas imágenes 

aparecen de nuevo hacia la mitad del metraje, cuando en un momento de especial 

dramatismo la película parece quemarse y romperse, volviendo a aparecer algunos de los 

planos del prólogo, así como el de un ojo que todo lo ocupa (Fig. 3).   
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Estamos ante lo que André Gide llamó mise-en-abîme: la metaficción, la 

metarreferencialidad a la que hacíamos alusión. Recordemos que se trata de una película 

sobre máscaras. El propio cine aparece como una máscara más: el celuloide se rompe o 

se quema, la imagen se desenfoca, se repite o se somete a ilusiones ópticas, los personajes 

en ocasiones miran a la cámara directamente. Bergman, desde un principio, hace 

consciente al espectador de que lo que está viendo no es otra cosa que una película (Dixon, 

2000, pp.26-61). Por otra parte, el montaje mismo de este particular prólogo hace pensar 

en el surrealismo al desarrollarse como lo que parece ser una asociación libre de ideas 

que evoca en el espectador cierto desasosiego, al mismo tiempo que plantea una serie de 

enigmas. No está claro en este punto si lo que contemplamos forma o no parte de la 

narración, si es real o imaginado, ni a quién corresponden esas visiones. Parece no haber 

ningún hilo conductor y sí una sucesión de imágenes impactantes que podrían tener un 

mayor enlace significativo en el subconsciente. 

El ojo aislado y atacado (Salas González, 2016, pp.191-196), las entrañas de 

animales o la referencia fálica (García de Carpi, 2014, pp. 116-117) son elementos 

empleados frecuentemente por los surrealistas en cualquier disciplina artística. Y sobre 

todo las manos, que alcanzan un particular protagonismo en el singular inicio de Persona: 

las que juegan, las del verdugo que sacrifica al cordero, la atravesada por el clavo, las del 

niño que anhela alcanzar el rostro femenino que frente a él se proyecta; y más adelante 

las de las protagonistas, tiernas o violentas, como metáfora del cariz que toma su relación. 

Manos que son también las absolutas protagonistas de numerosas obras pictóricas de 

artistas de la talla de Max Ernst, Dalí, Man Ray o Escher, entre otros muchos vinculados 

al surrealismo. 

 

                                                              Fig. 3. Persona (1966) 
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4. LA HORA DEL LOBO: OJOS SIN ROSTROS Y ROSTROS SIN OJOS 

Se ha dicho con anterioridad que en esta película se combina una puesta en escena 

de notable influencia expresionista con elementos iconográficos de raigambre surrealista. 

Entre estos destaca uno que recuerda poderosamente a dos cuadros surrealistas: Rostro de 

guerra (1940), de Dalí, y Ojos sobre la mesa (1935), de la también catalana Remedios 

Varo. La imagen que nos remite a estas dos obras es la que protagoniza uno de los 

extravagantes personajes que habita el castillo donde el pintor interpretado por Max Von 

Sydow sufre la mayor parte de sus alucinaciones. Se trata de la anciana que, por sorpresa, 

ante la atónita mirada del protagonista, se arranca el rostro como si de una máscara se 

tratase, e inmediatamente después, los ojos, los cuales introduce en unas copas (Fig. 4).  

El resultado de ese rostro arrancado, mostrando tanto la boca como las cuencas de 

los ojos vacías, es la imagen que nos lleva a pensar en la mencionada obra de Dalí, en la 

que un fantasmagórico rostro en descomposición exhibe a través de esas mismas 

oquedades faciales multitud de pequeñas calaveras125.  

De la misma manera, esos ojos extraídos del rostro de la anciana y depositados en 

sendas copas nos remiten a la burlona obra de Remedios Varo, donde otro par de ojos y 

unas gafas son expuestos sobre un tablón de madera. Ambas imágenes, la de Bergman y 

la de Varo, nos llevarían, en última instancia, a una iconografía de carácter religioso: la 

de la mártir santa Lucía, patrona de la vista126. Pero esta poderosa e inquietante imagen 

de los ojos sacados del rostro también es propuesta por otros cineastas de carácter 

independiente. Por ejemplo, el provocador Sydney Peterson, imbuido del movimiento 

beatnik, realizó un cortometraje titulado The Cage (1947), donde un globo ocular era 

portado en la mano del protagonista (Young & Duncan, 2009, pp.22-23). O el polifacético 

Alejandro Jodorowsky, en su celebrada película La montaña sagrada (1973), hace que un 

anciano extraiga de su rostro un ojo de cristal dejando la cuenca vacía, lo que nos 

recordaría, más aún que a la mencionada pintura de Remedios Varo, al autorretrato que el 

también surrealista Victor Brauner realizase en 1931, y en el que el artista rumano se 

representa mutilado, con la cuenca vacía de un ojo, obra que a la postre resultaría 

 
125 Una imagen similar la podemos encontrar, por ejemplo, en la película de Georges Franju Los ojos sin 

rostro (Les yeux sans visage, 1959), donde en un determinado plano se nos ofrece justo lo contrario de lo 

que indica el título del filme, un rostro sin ojos, objeto de un desagradable trasplante facial. Véase MUÑOZ, 

Sagrario y GRACIA, Diego, Médicos en el cine. Dilemas bioéticos: sentimientos, razones y deberes. 

Editorial Complutense, Madrid, 2006, pp. 95-102. 
126 Cierto es que en la iconografía más extendida de esta santa, pese a ser representada portando un par de 

ojos en una bandejita, su rostro no aparece desprovisto de los mismos. 
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terriblemente premonitoria pues pocos años después Brauner perdería un ojo en una 

trifulca.  

Y es también a esta extraña y visionaria obra a la que, curiosamente, nos recuerda 

otro impactante plano de La hora del lobo. Se trata de aquel en que Max von Sydow, en 

penumbra, enciende una cerilla cuya llama se sitúa justo delante de su ojo derecho, 

generando una fascinante imagen en la que parece que su rostro solo conservase el 

izquierdo. En principio, la primera imagen que al espectador le vendría a la cabeza sería 

la del ojo sajado por la navaja empuñada por Buñuel en la célebre escena inaugural de Un 

perro andaluz. Pero, sin duda, todo aquel que conociese el visionario autorretrato de 

Brauner reconocería una mayor semejanza entre esta obra pictórica y el plano ideado por 

Bergman que entre las dos imágenes cinematográficas. 

                                  

                                                           Fig. 4. La hora del lobo (1968) 
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PEDRO PARICIO: UN ARTISTA POSROMÁNTICO EN LA ERA DIGITAL 

 

Pedro Paricio a post- romantic artist in the digital age 
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Resumen 

Pedro Paricio es un pintor que reivindica la pintura pura, libre de toda preocupación comercial, 

honesta y hasta trascendental. Se define como artista romántico porque su obra es un claro ejemplo 

de automatismo que hace fluir el subconsciente, alimentado por la tradición, para crear, en un 

acto más propio de un chamán, una pintura colorista que se mueve entre la abstracción y la 

figuración. 

 

Abstract 

Pedro Paricio is an artist that claim the pure paint free of all comercial, honest and transcendental 

worries. Its define as romantic because his performance is a clearly an example of automatism 

that makes the subconscious flow, fed by tradition, to create, an act more typical of a shaman a 

colorful painting that gets a movement between the abstraccion and figuration. 
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   INTRODUCCIÓN   

A finales del siglo pasado, el conocido crítico de arte Juan Manuel Bonet se 

preguntaba en Nueva Revista si aún se puede pintar en los noventa. La respuesta de este 

experto del panorama del arte contemporáneo en España es clara y convincente pues nos 

señala, que al margen de los artistas politically correct, los nuevos "modernos" que 

desean la extinción de las obras planteadas en términos figurativos (Juan Manuel Bonet, 

1997), hay una generación de pintores en los que persiste la voluntad lírica y la tradición 

pictórica. De la lectura del mencionado artículo, deducimos que su enfoque va más allá, 

porque adelanta que el futuro está en aquéllos que optan por una solución híbrida cuya 

figuración se abre a otras dimensiones más modernas, teniendo como ejemplos    

Antonio Rojas, Pelayo Ortega, Manuel Sáez, María Gómez, Dis Berlín, Luis 

Fernández (Juan Manuel Bonet, 1997).   

En esta lista de artista, y, especialmente por la cronología, no aparece Pedro 

Paricio, un joven pintor canario, nacido en 1982, que representa esta visión pluralista de 

la que nos hable Bonet. La obra de Paricio, dinámica y envolvente se mueve entre la 

abstracción figurativa y la figuración abstracta teniendo como referentes a Bacon y 

Beatriz Milhazes; heredero del pop de Wharhol y del chamanismo de  Josep Beuys, de la 

pintura positiva y poética de Renoir y David Hockney. Un pintor que aúna tradición y 

modernidad, que sabe equilibrar el discurso de Velázquez, Caravaggio, Manet, con 

Picasso, Rothko, Louise Bourgeois, Barceló, Basquiat, Daniel Richter,   

Soy abstracto pero también figurativo, soy narrativo a la vez que poético, soy compositivo 

a la vez que desestruturalista. Lo único que soy capaz de contestar es que me siento un 

pintor colorista que se inscribe en la línea del color como Van Gogh y Matisse, Bacon, 

Rothko, Barceló (Entrevista Artsmoved, 2010).    

Paricio reivindica la pintura… tengo fe en la pintura. Considero que la pintura es 

infinita y mi fe en ella también es infinita (Entrevista personal, 2018)128.  Juan Manuel 

Bonet lo conoció a comienzos del siglo XX y lo calificó como lo mau fresco y lo mejor 

visto últimamente en el ámbito del arte español emergente (teatenerife.es).    

 

 

 
128 Todas las citas en cursiva, sin referencia bibliográfica, pertenecen a Pedro Paricio. Entrevistas realizadas 

por la autora del artículo al pintor en su estudio/taller en la Orotava, Tenerife, 2018.    
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En 2006, Paricio había presentado su primera muestra individual bajo el título  

Intimissimo en el Espacio Joven salmantino. En 2008, la exposición The Canary  

Paradise, en Ikara Shop & Gallery de Barcelona, espacio alternativo dirigido por Lee 

Hun Deck, ubicado en la referida ciudad, le sirvió de lanzamiento a su reconocimiento a 

nivel nacional e internacional. El catálogo de la muestra fue firmado por la escritora 

neoyorkina Miss Rosen y un “ojeador” de la Gallery Halcylon lo “inscribió” para sus 

futuras colecciones.    

Además, gracias a esta muestra entró en contacto con Basilio Muro, director de la 

Galería Muro de Valencia.  El galerista mostró la obra a Juan Manuel Bonet quien decidió 

escribir el catálogo de dicha muestra bajo el título: Pedro Paricio. Un pintor otro, en 

2009. El crítico de arte, llega a escribir en su blog: bienvenido al ruedo: no a otro pintor, 

sino un pintor otro (Pedro Paricio, un pintor otro-WordPress.com).   

Al año siguiente, en la galería Fidel Balaguer de Barcelona exhibía Fe Infinita, 

toda una declaración gráfica y literaria sobre la pintura, pues la obra pictórica se 

completaba con los Textos inconclusos  vol. I & II, redactados entre 2009-2010, que a 

modo de catálogo de la exposición nos ofrece la visión del pintor sobre el acto creativo, 

la tradición pictórica, el panorama artístico contemporáneo y donde se hace una defensa 

de su pintura, pura, honesta y hasta trascendental.     

Más tarde, en 2012, Bonet comisaría la exposición del Teatro de la pintura, 

celebrada en el Casino de la Exposición, en Sevilla. Pero en estos años, Paricio ya se 

conocía a nivel internacional porque, en 2011, había expuesto Master Painters en la 

Halycon Gallery de Londres, vendiendo, como subrayaba la prensa y hacían los grandes 

maestros, toda su obra el día de la inauguración. La repercusión de su actividad, las 

buenas críticas y la acogida por parte de coleccionista privados, le llevó a estar incluido 

en el libro de Francesca Gavin 100 News Artists, publicado en 2011.   

A estas exposiciones le sucederían otras colecciones como Diary of an Artist and 

other Stories, 2007-2012 (2012) y Shaman (2014) en la Halcyon Gallery de Londres, a la 

que habría que sumar Diálogo con el color, la belleza y la forma, en la Galería Muro de 

Valencia (2014), Elogios de la pintura (2014) en TEA Santa Cruz de Tenerife, y 

finalmente, Dreams (2016), en la mencionada galería inglesa que lo representa.   
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1. ANÁLISIS DE SU OBRA PLÁSTICA Y LITERARIA   

2.1. Pintar consiste en resolver problemas    

El pintor Pedro Paricio comienza sus Textos Inconclusos Vol I con el epígrafe 

pintar consiste en resolver problemas (Paricio, 2010, p. 11), pero, en principio, no nos 

señala cuáles son esas dificultades. Podemos aventurar que el enigma tiene que ver con 

el entorno de la pintura y con el acto de pintar.    

Paricio nace como pintor en un contexto en el que se debate de un lado, el fin de 

la pintura, por parte de ciertos agentes del arte- críticos, galerista y artistas-  y de otro, los 

que defienden que la pintura no tiene ningún problema y solo  ha desaparecido en la 

mente de aquellos que nunca fueron ni serán capaces de  mirar de verdad (Oliver, 2011, 

p.176).    

Está claro que la práctica pictórica había sido cuestionada desde mitad del siglo 

XIX; primero, con la fotografía- registro mecánico de la realidad- luego, con los collages 

de los cubistas y los ready made de los dadaístas y, más tarde, con el arte minimal- que 

prescinde del medio pictórico - y con el arte conceptual - que sustituye el objeto por la 

idea.    

Hacia finales del XX, y aunque se habían publicado ciertas opiniones partidarias 

de la revolución conceptual, que temiendo un retorno al orden descalificaban a la pintura 

con términos como burgués, obsoleto, tradicional, decante y rentable, surgió un elenco de 

artistas que defendían la pintura como medio de expresión. Precisamente, de esa corriente 

parece nutrirse Pedro Paricio: …me interesa la propia pintura, una pintura auténtica y 

libre de toda preocupación comercial.   

En Textos Inconclusos Vol II, el artista señala que el verdadero problema de la 

pintura y las artes tradicionales son los medios digitales.    

La pintura y las artes tradicionales en general no están muertas en la 

praxis vital- como afirman algunos teóricos, si no que muere en los 

nuevos poderes fácticos de la sociedad contemporánea: en la 

información digital (Paricio, 2010, p. 42)   

Afirma que la pintura no es un medio reproducible, que se escapa al lenguaje 

convencional y a la razón científica. Quiere decir que, el espectador necesita colocarse 

ante lienzo para tocarlo con la mirada, para vivirlo y juzgarlo. Cada obra de arte, en 

general, y pintura y escultura, en particular, es única; ha sido creada por el artista en unas 
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condiciones concretas y con el deseo de despertar unas sensaciones y emociones directas. 

Paricio cuenta su experiencia ante la pintura de Van Gogh. Cuando era estudiante, perdido 

en sus propuestas experimentales, consideraba que esta pintura, analizada a través de 

reproducciones, estaba desfasada; solo después, cuando se colocó ante un Van Gogh,  

pedí perdón. Le fascinó el color, la pincelada, las texturas; tomó conciencia de las 

dimensiones y del significado de la obra.    

También señala que el artista puede “jugar”, con los pigmentos, trama, materia, 

estructura y composiciones, mas solo habrá una combinación perfecta de dichos 

elementos para provocar un doble efecto, en el autor y en el espectador; en el primero, 

cuando recurre a estos elementos para exorcizar su alma, “se convierte en el espejo de 

nuestra alma. Añade: el hombre-artista solo es capaz de producir arte cuando se asoma a 

su propio abismo” (Paricio, 2010, p. 12). En el segundo, en el receptor, cuando utiliza 

estos elementos como catalizador para provocar “un cortocircuito en el reconocimiento 

automático del espectador” (Paricio, 2010, p.12).    

Pedro Paricio es romántico, simbolista, expresionista, surrealista y seguidor del 

pop art.   

  

2. EL PINTOR QUE SE HACE CAMINO AL PINTAR    

El pintor se dedica a la pintura  por y con vocación, un artista que hace del oficio 

de la pintura, el oficio de su vida: hay que volver al taller a dejarse la vida sobre el 

lienzo…porque ser pintor no es un trabajo sino una manera de vivir y de ver la vida. Eres 

pintor las veinticuatro horas del día, todos los días del año (Raúl Gorroño, 30.11.2014).    

Desde niño jugaba con los lápices de colores y como autodidacta- solo fue tres 

días a clases de dibujo que abandonó porque le obligaban a copiar láminas de forma 

mecánica- continuó dibujando hasta que llegó a la Universidad.   

Hasta que se decantó por el arte, había querido ser, por orden cronológico, 

inventor, futbolista, jugador de básquet, discjockey, actor y director de cine. De alguna 

manera, el espíritu que motiva a esos oficios está presente en el día a día Paricio: cuando 

experimenta con los pigmentos, trabaja hasta agotarse en su estudio, baila delante de un 

cuadro terminado, y, cuando tiene a la literatura, a la música y al cine como referente.   
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Pedro nos cuenta que se reafirmó en su decisión de ser artista en tres ocasiones: al 

matricularse por primera vez; durante los años de la carrera, ahora con cierta conciencia 

de lo importante que es el arte para el hombre y la sociedad; y al finalizar sus estudios, 

cuando cansado de trabajar como payaso en fiestas infantiles, repartidor, crítico de 

arte…decide apostar únicamente por la pintura.   

La primera exposición que Paricio visita es de la Salvador Dalí, cuando tenía 

nueve años. A esa edad, no entendía la paranoia crítica de pintor surrealista, pero le 

impactaron sus colores. Más tarde, aprendió lo que Breton definía como automatismo, 

porque defiende que la pintura debe hablar sobre uno mismo. Y subraya: Lo que hago en 

el cuadro es sacar todo lo que llevo dentro de mí. En cuadros como en Expiation 

(Expiación), de la serie Shaman, el artista se representa expulsando literalmente pintura 

por la boca y en Soul-feeding (Alimentando el alma), de la misma colección, el pintor 

nutre con un biberón a un niño; niño que representa al alma, como ya se hacía en la Edad 

Media, y el color del  tetero que simboliza a la pintura, pintura como fuente de vida.   

En Textos Inconclusos  vol II señala que:   

La pintura no se piensa, se pinta. Por mucho que un pintor se siente a 

pensar, cuando coge los pinceles el lienzo se torna rebelde e 

indomable...El pincel, como ejemplo de herramienta, funciona como un 

rastrillo que ara la tierra dejando surcos, imperfecciones, direcciones de 

fuerza, rastros humanos,  casualidades y puntos de fuga (Paricio, 2010, 

p. 38).   

  Paricio considera importante la intuición. En su obra hay reflexión intelectual, 

pero existe algo que me empuja a tomar decisiones por encima de lo que pienso, 

dejándome llevar por lo que siento.   

Cuando inicia el trabajo, no hay nada determinado (una nebulosa), comienza a 

desarrollar y luego el lienzo empieza hablar por sí mismo. Esta forma de proceder la 

apreciamos tanto en las obras abstractas figurativas como en la figuración abstracta, es 

decir, es una constante en su proceso creativo.   

En este punto es necesario hacer la siguiente puntualización. Se ha escrito que hay 

dos etapas diferenciadas en su corta carrera: una primera abstracta y una evolución hacia 

la figuración. El artista replica que en su caso abstracción y figuración no pueden 

desvincularse, que posiblemente en las primeras series pintadas recurría a la figuración 

abstracta y en las más reciente, a la abstracción figurativa, pero en cualquier caso, la 
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narrativa es evidente, aunque más metafórica al principio y más real y concreta, en las 

últimas.   

Recurra a una u otra expresión artística, el pintor siempre utiliza su obra para 

hablar de sí mismo. Así, por ejemplo, en  Bajo las estrellas que pertenece a la serie Canary 

Paradise, en 2008, y en Envergadura, perteneciente a la serie Size Me, expuesta en la 

Galería Fidel Balaguer, en 2010, realiza una pintura abstracta con alusiones figurativas a 

su persona y a su entorno. En la primera, aparecen figuras geométricas y colores vivos y 

contrastados, que hacen referencia al hogar de Paricio, las Islas Canarias: mancha azul 

del cielo y del mar, las franjas que se curvan a modo de arcoiris o la montaña volcánica 

oscura.    

  

Fig. 1. Bajo las estrellas. Serie The Canary Paradise, 2008. Fuente: Catálogo de la exposición Elogio de la 

Pintura, 2014  

Igualmente, en la serie Size Me, las formas, colores y líneas están reducidas a un 

formato que reproduce sus medidas físicas (altura, manos, piernas...) convirtiéndose en el 

traje del pintor, o en el traje de la pintura, es decir, él es el centro de su pintura y la pintura 

es el centro de su vida.   

También en I am painting, traducido como Estoy pintando o Yo soy pintura, 

perteneciente a la serie de Diary of an artist, en 2011, reivindica la abstracción figurativa 

para hablar de su verdadero oficio como pintor.  Sobre un fondo negro, aparece 

representada la figura del artista, adoptando la pose que Narciso, según la leyenda y la 
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tradición pictórica- Caravaggio, Poussin- adopta al contemplarse reflejado en el agua. 

Nos muestra una figura a base manchas de color plano, sin los rasgos de la cara; las 

manos, sin dedos; las ropas sin pliegues, pero figurativa, a la que añade una superficie de 

triángulos de ricos colores que remplaza las aguas cristalinas del mito. Cabeza, manos y 

lienzo, unidos por el color, en un claro ejercicio no solo figurativo si no de automatismo 

que nos recuerda al Retrato de M de Max Ernst, en1924, donde la mano parece guiada 

por impulsos incontrolados dejando que aflore el subconsciente.    

Paricio nos explica que el trabajo del pintor comprende dos fases; una consiste en 

vivir, viajar, leer, ver cine, escuchar música, participar de tertulias, y sobre todo estudiar 

la tradición (pictórica, antropológica…); la otra, en pintar.  Con este almacén de 

experiencias personales y el conocimiento que atesora, emprende una actividad que no 

tiene reglas y con resultados imprevisibles.   

El pintor afirma: el auténtico acto artístico consiste en transformar la realidad y 

la materia cotidiana en materia estética (Paricio, 2010:23). Es decir, el artista se enfrenta 

a una verdad, que estudia, analiza, confronta y por último, tamiza y exterioriza.    

En este sentido, Isidro Hernández Gutiérrez, comisario de la exposición Elogio de 

la pintura, (Tea, 2014, p. 49) señala:   

Pedro Paricio aborda su actividad como una vía para configurar su 

autobiografía. Igual que un escritor asume el diario como una forma 

creativa donde volcar sus pensamientos y emociones sobre todo lo que 

sucede, ya sea como hombre o como artista, Pedro Paricio elabora su 

diario de artista con el mismo fin.    

  Actividad humana y pictórica entran en simbiosis. El protagonista de sus obras es 

el propio pintor. El binomio hombre y pintor o vida y pintura se hace realidad, y con ello 

toda la obra de arte se hace autobiográfica: su carne y hueso se coloca en las entrañas de 

la tela (teatenerife.es).   

Esta identificación del artista con la pintura le llevó a realizar la serie Diary of an 

Artist and other Stories, durante los años 2007-2012, inaugurada en 2012. De esta 

colección destacamos cuadros relativos a la vida diaria como Falling in love 

(Enamorándose), Good Night. Bad Morning (Buena noche. Mala mañana), At the end of 

the day (Al final del día), At the end of the day (Baño del pintor) o Sun bath (Tomando el 

sol), y otros, referidos a pensamientos más profundos como Dealing with death (Lidiando 

con la muerte) o Thinking of the future (Pensando en el futuro).    
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Particularmente, nos interesa detenernos en Dealing with death. Aquí el artista 

recurre a las estudiadas obras del Bosco, misterioso y casi herético, al caricaturesco 

Brueghel, al grabador Durero y también, al idolatrado Jean Michel Basquiat. Las obras 

del pasado son claras referencias a la fugacidad de la vida y a las limitaciones humanas. 

Las contemporáneas – Riding with beath de Basquiat, en 1988 y la mencionada de 

Paricio, en 2012 – nos hablan, igualmente, de la presencia de la muerte como compañera. 

Basquiat que vivió al límite por su adicción a las drogas, nos presenta la figura humana 

cabalgando sobre la muerte; Paricio, por el contrario, se apoya firme en el suelo y mira al 

espectador, mientras que a su espalda lleva, como mochila pesada, el esqueleto que parece 

marcar otra dirección. Paricio sabe de su mortalidad humana pero también de su 

proyección al futuro gracias al marchante, al crítico, al coleccionista, al mercado, al 

estudiante y al profesor universitario. El gran formato de su obra (200x240cm) lo 

consagra para la fama.   

  

Fig. 2. Dealing with death (Lidiando con la muerte). Serie Diary of an artist, 2012. Fuente: Catálogo de la 

exposición Elogio de la pintura, 2014 

  Tema recurrente en toda su obra es el autorretrato, género pictórico que trabaja de 

forma atípica, para hablar de la honestidad (el yo artista), de la alteridad (el alter ego) y 

como homenaje y admiración hacia pintores cruciales en su trayectoria creativa.    

En este sentido, merece especial atención Theree studies for a selfportrait (Tres 

estudios para un autorretrato) perteneciente a la serie After Francis Bacon, en 2009, 

claramente en deuda con Francis Bacon, al que le dedicó toda una colección porque marcó 

sus inicios. Como el pintor de origen irlandés, Paricio opta por el tríptico para acercarse 
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al motivo desde distintos ángulos, aunque manteniendo la unidad de la obra.  La figura se 

sugiere con manchas de colores mostrando unas experimentaciones técnicas que luego 

serán aplicadas de forma más concreta al resto de su obra.    

A partir de 2010, el pintor decide presentarse con una indumentaria más formal 

como la que vemos en Autumn oficial self-portrait (Autorretrato oficial de otoño), de la 

serie Diary of an artist: camisa blanca, pantalón azul y, chaqueta, corbata estrecha, 

sombrero y zapatos negros, convertidos  en emblema de su persona. Incluso sus 

complementos personales y útiles de trabajo han sido objetos a representar en el políptico 

Magic Charm, en 2012, donde, además, se reivindica el pequeño formato tan denostado 

por los circuitos del arte que apuestan por manifestaciones de gran espectacularidad.   

  

Fig.3. Autumn oficial self-portrait (Autorretrato oficial de otoño). Serie Diary of an artista, 2012.  

Fuente: catálogo de la exposición Elogio de la pintura, 2014.  

De todos los accesorios, el más comentado y dibujado ha sido el sombrero. Se ha 

dicho que repite la indumentaria de permanente sombrero de Joseph Beuys, pintor 

referente para Paricio (GUTIÉRREZ, 2014, p. 40), o que se disfraza con un traje con 

sombrero como René Magritte (BONET, 2014, p. 132). Pero, creemos que Pedro Paricio 

ha creado una imagen pública coherente con su filosofía de vida: pasado y presente 

perfectamente interrelacionados; tradiciones populares, chamanes, canariedad y la 

práctica pictórica, toda la pintura que veo me afecta, sobre todo la buena pintura.   
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   Su labrada autoimagen es fácilmente reconocible e identificable. Su vestimenta y 

complementos se convierten en su seña de identidad como ha pasado con artista como 

Frida Khalo, cuyas sus cejas unidas, labios carmesí, cabello y vestido tradicional 

mexicano, la hacen inimitable.   

En su silueta llama también la atención su rostro sin ojos ni boca, sus manos, sin 

dedos. Con frecuencia se convierte en superficies de triángulos de colores, abstracción 

figurativa, que asociamos con la reivindicación que hace de la pintura pura. Estas 

manchas de pigmentos contrastan con los fondos neutros, en especial con los negros, los 

más repetidos, lo que nos permite obviar las concepciones temporales y espaciales, y 

ampliar el significado y lectura  de la obra.   

Sus cuadros, por voluntad expresa del pintor son ventanas abiertas. El 

espectador debe participar leyendo, cuestionando y hasta emocionándose ante el cuadro. 

La obra de arte, nos dice el pintor, es cosa de tres: el artista que la crea, la obra que se 

independiza y el espectador que con sus miradas y reflexiones la revitaliza.   

Pedro Paricio nos dice que un cuadro no debe explicarse, es un hecho absurdo, el 

cuadro que se puede explicar, mejor no haberle pintado.   

  

3. EL CARÁCTER MÁGICO DE LA PINTURA   

El proceso creativo tiene algo de mágico y espiritual. Ello explica que el artista 

necesite pintar en la soledad de su estudio, como nos recuerda Suzanne Fagence Cooper   

Nunca pinto delante de nadie. Para mí, se trata de un acto íntimo en el 

que me encierro en mi burbuja, en mi trabajo, en mi estudio, sólo, con 

las ventanas cerradas (Pedro Paricio, Tinc una idea, entrevistado por 

Judith Fernández para RTVE Radio, 18 de octubre de 2012).   

El estudio o taller queda convertido en un santa sanctorum, rodeado de libros, de 

reproducciones de obras de artes, fotografías, de botes de pinturas, pinceles, recuerdos de 

viajes, de música, el vino, los puros…; el pintor   depende solo de sí mismo para 

enfrentarse a sus recuerdos, fantasías, miedos, tradiciones, dejando que la pintura fluya y 

convirtiendo el acto de pintar en algo misterioso, fascinante y  trascendental.    
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Pedro Paricio apela a la importancia del chamanismo y a su papel como artista 

chamán, que como los viejos animeros y curanderos de las Islas Canarias, es capaz de 

reinterpretar claves, canalizar energías y expresarlas en el lienzo. Esta idea motivó la serie 

titulada Shaman, expuesta en 2014, en Halcyon Gallery de Londres.    

Algunos títulos de la misma, como The secret (El Secreto) nos hablan del  enigma 

del proceso. Aquí sobre un fondo negro destaca la silueta del pintor, añadiendo 

únicamente color en la cabeza y en las manos, y articulando con formas triangulares 

ciertos sonidos que salen de su boca; negro sobre negro, lo más antiacadémico posible, 

con breve notas de color, con ciertas reminiscencias del americano John Baldessari, para 

simular el acto de creación, insuflar vida con la palabra escrita y pintada sin referencias 

espaciales y temporales.   

En The Shaman (El Chamán), el pintor se presenta de pie, llevando en una mano 

una llama ardiente y en la otra, una” piedra preciosa”, ambas aportando una nota de color, 

que contrasta con el tono de la piel y el fondo negro. El artista insiste en que el proceso 

creativo tiene algo de alquímico. La piedra se transforma en energía. Asimismo, en The 

sitting Shaman (El Chamán sentado)  subraya su papel como sumo sacerdote al adquirir 

la tonalidad rojiza para su piel y al adoptar las postura de las manos de una Maiesta 

Domini y las piernas cruzadas de las religiones orientales.   

Este carácter sobrenatural y religioso se traslada a pinturas como el Believer 

(Creyente) o a Icon wood, Icon glass (Iconos, madera y cristal); en la primera con las 

manos juntas como símbolo de sumisión y obediencia a la pintura a la que se reivindica 

con el color, y de introspección y concentración como requiere el acto de pintar. En los 

Iconos, se repite el mismo gesto, el propio de un Cristo en Majestad, con la mano en 

actitud de bendecir y en la otra, las escrituras, que metafóricamente hablan del apego a la 

tradición.    

En sus Misterios-  The Mystery, The Socond Mystery y The Third Mystery, nos 

repite la asociación entre la figura humana y la llama, la piedra y la mandala.  

Curiosamente la posición de la cabeza cambia –de espalda, perfil y de frente- según 

los objetos mencionados. Parece que quedan dispuestos según un proceso de 

trasmutación: de energía, a lienzo, y a la contemplación.          
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Fig. 4. Masquerade (Mascarada). Serie Shaman, 2014. Fuente: Catálogo de la exposición Elogio de la 

pintura, 2014  

Para completar la importancia que lo mágico y lo sagrado tienen en el proceso 

creativo nos resta por mencionar una obra, Masquerade (Mascarada), donde se muestra 

a una figura que identificamos con el pintor, a punto de iniciar un acto ritual- acto de la 

creación- portando una máscara que oculta su rostro y una lanza. Se ha dicho que Paricio 

“imita el difraz y el movimiento de una bailarín kachina, representación guerrera de la 

cultura Hopi y Zuni que tanto impresionó a los surrealistas en su exilio americano” 

(GUTIÉRREZ, 2014, p. 64). Creemos que Paricio no necesita remontarse a espacios tan 

lejanos. Entronca directamente con la cultura aborigen canaria. De hecho, en 2011, realizó 

una serie de máscaras rituales (serie Canary ritual masc) que nos recuerdan a su admirado 

Basquiat. En Masquerade, Paricio se identifica con un chamán que al enfrentarse al lienzo 

es capaz de transformar la energía vital en materia pictórica. En esta obra, sobre fondo 

negro, el color vincula a la cabeza, las manos y la punta de la lanza, herramienta con la 

que dibuja, colorea y exorciza sus visiones: es algo mágico, que una persona encerrada 

en su taller, con pigmentos y una tela, sea capaz de crear algo que no existía y trasmitir 

información y emociones.    

  El pintor dialoga consigo mismo las cosas que le obsesiona. En la obra Dialogue 

(Diálogo), 2011, el pintor se retrata con su alter ego, enfrentado uno a otro, portando una 

llama y una aureola de color, respectivamente. Nuevamente la energía de la pintura da 
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sentido a su vida y es la propia pintura la que le guía en un proceso bidireccional y no 

unidireccional hasta que se concluye la obra: la propia pintura me guía. La pintura opina 

y yo opino.                                                                                                                                                 

Nunca hay un tiempo preestablecido para finalizar la obra. Puede llegar a romper 

el lienzo y comenzar de nuevo cuantas veces necesite. La obra estará acabada solo cuando 

el pintor, psicológica y no físicamente, es capaz de sentir y decidir que está concluida. Y 

entonces, lo celebra, como si se tratara de un acto ritual acompañado de vino y, hasta baila 

ante del lienzo. La pintura Puppet II (Marioneta II) parecen responder a esta acción, 

porque en ella no solo vemos a una figura fácilmente manipulable sino a un pintor que se 

deja llevar por la emoción.   

  

4. OBRAS QUE HABLAN DE TRADICIÓN    

Decía el poeta Paul Valery que la auténtica tradición en las grandes obras no 

estriba en rehacer lo que otros han creado, sino en reencontrar su espíritu, que crea obras 

nuevas en otro tiempo. Y, es éste, precisamente, el origen de la práctica pictórica de Pedro 

Paricio: acudo la tradición para encontrarme allí con lo que soy. Y lo que soy, es pintor.   

Paricio supo reencontrar el espíritu de Velázquez, Caravaggio, Poussin, Watteau,   

Manet, Picasso, Wharhol…, y crear así en su época, obras de artes completamente 

diferentes y personales.   

El artista reivindica la importancia de la tradición, en el más amplio sentido de la 

palabra, pero específicamente la tradición pictórica. Usando una metáfora decía: la 

tradición es la raíz que sujeta el árbol. Sin raíces, los árboles se caen como trigo seco.   

Paricio ha repetido que antes de decantarse por la pintura, le atraía el ámbito de la 

historia, de la teoría, de la estética, de la crítica, de la literatura, hasta que comprendió que 

mi modo natural de hablar eran los cuadros (Entrevista de Alejandro Krawietz a Pedro 

Paricio, 2014: 91). Obras del pasado y del presente, de grandes maestros y de no tan 

grandes eruditos, con los que dialoga a través de la pintura para ser capaz de hacer algo 

completamente distinto.   

Mis cuadros son pinturas que hablan de pintura, obras que hablan de la tradición.   

Nos aclara que hasta las pinturas rupestres son importantes para entender los 

graffitis, y que la vanguardia - con sus propuestas innovadoras, experimentales y 
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provocadoras- rompió con el orden establecido, con el pasado inmediato, pero recurrió a 

las máscaras africanas, al arte ibérico, al románico, a las civilizaciones antiguas… La 

Modernidad no se construye de la nada.   

Hemos comentado que la primera fase del proceso creativo consiste en  vivir, leer, 

ver… y añadimos, estudiar la tradición. Tengo 45.000 años de historia de la pintura para 

usar y quiero aprovecharlos todos pero a mi manera.   

En este proceso de aprendizaje, la visita a museos y galerías es fundamental. 

Necesita el contacto directo con la obra de arte. En este sentido, Paricio parece ser un 

seguidor de Jean Auguste Renoir, pintor impresionista que no se suele nombrar entre sus 

referentes pero con quien creemos que comparte ciertas apreciaciones. Por ejemplo, el 

pintor francés a finales del siglo XIX, afirmaba que    

En el museo se aprende a pintar… Cuando digo que en el Louvre se 

aprende a pintar, no quiero decir que se deba escarbar en el barniz de 

los cuadros para apresar sus trucos y volver a hacer otra vez los Rubens 

o los Rafael. Cada uno ha de hacer la pintura de su tiempo. Pero en el 

museo se encuentra el gusto por la pintura (Feist, 200, p. 12).   

Defiende que la tradición pictórica es la base mas el artista comprometido con su 

época, tiene que revisarla y reeditarla para construir en presente y proyectarse hacia el 

futuro. Dice el pintor: una obra de arte no es solo hoy, es a la vez ayer y mañana.   

Toda la información que recibe a través de la palabra escrita leída y de las obras 

pictóricas vistas, se almacenan en su subconsciente y aflora cuando entra en el trance 

pictórico de la creación de su pintura. Por eso su obra no es mejor ni peor que la de los 

que le preceden; es diferente, y responde a las circunstancias personales e históricas que 

le toca vivir.    

En la serie Shaman presentó un cuadro con el título de Sísifo y Atlas que es una 

clara manifestación de lo que estamos argumentando. El pintor se identifica con esos 

personajes míticos, inteligentes y astutos, vestido con su indumentaria habitual y 

contemporánea, soportando sobres sus hombros unos bloques de colores que recordarían 

al firmamento y a la tierra, y que aquí representan la tradición que una y otra vez está 

presente en su obra.   

La lista de artistas que le inspiran es infinita, y en una misma colección pueden 

convivir las referencias de Velázquez, Manet, Warhol, Rothko….    
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En 2011, presenta la serie Master Painters, en Halcyon Gallery, con pinturas que 

hablan de tradición y bien acogidas por la crítica y los coleccionistas privados. De esta 

muestra queremos destacar una de las pinturas más conocidas, hoy en colección privada 

en Singapur, nos referimos al Autorretrato después de Velázquez (Jinete dorado), 

(Selfportrait after Velázquez.Gokden Rieder). El cuadro nos trae a la memoria al pintor 

barroco mencionado y también a Friedrich y a Rothko. Paricio como buen romántico es 

también ecléctico.    

  

Fig. 5. Autorretrato después de Velázquez, Serie Master Painters, 2011. Fuente: Catálogo de la 

exposición Elogio de la pintura, 2014  

Velázquez retrata al Felipe IV de riguroso perfil y con ornamentos que 

contribuyen a crear una imagen de autoridad y firmeza. Paricio admira al pintor español 

pero no se plantea imitarlo aunque se autorretrate cabalgando sobre otro equino, un poni. 

El pintor que porta únicamente su sombrero negro, accesorio que le identifica, y que se 

despoja de todo complemento, luce una pintura dorada que cubre todo su cuerpo, 

curiosamente el color de los alquimistas.   

Hace, como es habitual, uso caprichoso del color y nos pinta un pequeño caballo 

rosa en un escenario que se resuelve con tres franjas de color verde negro y azul, como 

en los cuadros del artista romántico alemán y del expresionista abstracto americano, 

franjas  que nos invitan a zambullir la vista y la mente en ellos. Además, añade una silla 

de montar pintada con sus triángulos de colores. Paricio nos dice que le gusta tener la 

libertad de elegir la época, los artistas, y componer con ellos, junto a ellos, mi presente 

y mi futuro.   
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Asimismo, en esta colección también reta a Watteau con El payaso dorado; a  

Andy Wharhol, en Retrato de prensa  (Declaración), con la imagen del artista  

estandarizada como requería la publicidad  y  hasta a Marcel Duchamp, que como señala 

Bonet está claro que No pertenece al santoral pariciano (2014, p.139) en Foto de Prensa 

con su alter ego  bajando la escalera.    

En 2013, nuevamente vuelve a valorar, aprender y  apropiase de los  grandes 

maestros de la pintura: Velázquez, Caravaggio, Poussin, Goya, Murillo… en la colección 

The spirit of painting. El título de la serie rebela la intención del pintor: los trae al presente 

y los trabaja para el futuro. Son imágenes que no tiene nombre, solo se muestran 

enumeradas. La alusión es evidente. Paricio nos recuerda a Francis Bacon en su continua 

obsesión por dialogar con la tradición.  Basta por ejemplo, comparar alguno de los 

numerosos estudios que realizó el irlandés sobre el Papa Inocencio X de Velázquez y la 

obra nº 33 del pintor canario. Los resultados en uno y otro parecen dispares porque cada 

pintor personaliza esas referencias. Bacon dramatiza la escena, su obra produce 

conmoción y turbación. En un espacio distorsionado coloca a un Papa que grita 

aterrorizado. Paricio por el contrario, respeta el conjunto de la obra, solo aplica el color 

en rostro y manos, con serenidad, admiración y veneración.   

   

5. HACIA EL SUBCONSCIENTE COLECTIVO   

En 2016, Pedro Paricio inauguraba en Londres Dreams.  Sueños nos habla del 

subconsciente colectivo y de la naturaleza trascendental del arte (Halcyon Gallery, 

2016). El pintor nos dice que los sueños no solo son lo que vivimos cuando dormimos. 

También son los objetivos, los miedos, la fantasía… Todo aquello que nos rodea.    

Esta colección nos permite insistir en que su obra está en continuo cambio aunque 

en ella lo esencial (ser una pintura honesta y que hable de uno mismo) se mantiene.   

La evolución pictórica que observamos es la propia que la madurez del pintor y 

sobre todo del hombre, exige para reafirmar su discurso, recurriendo a otras técnicas, a 

nuevos colores, a más personajes, y a temas actuales.   

La obra Builders (2016) parece marcar esta transición. Aquí el pintor con su 

indumentaria habitual lleva sobre los hombros a su alter ego, que se ha “desatado la 

melena”, y ha cambiado la camisa con corbata por una camiseta blanca. Como hemos 

comentado en Sisifo y Altas era la tradición una fuente de inspiración. Ahora, el artista 
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está no solo más formado sino que también más relajado. Caroline Jowett, en el catálogo 

de la exposición, nos señala que Shaman era una exposición introspectiva, en Dreams 

Paricio mira hacia afuera. Gira el espejo para apuntar su mirada hacia nosotros 

(DREAMS, 2017). El giro lo pinta Paricio en su obra Lazarus (2016) donde se recoge, 

como en la historia bíblica, la alusión a la muerte y a la regeneración. A los pies de la 

litera, que supuestamente recoge el cuerpo del pintor aparecen dos figuras humanas, una 

madre con hijo y el sombrero con las botas negras. El pintor se descubre, se descalza, va 

más allá; no solo la pintura sino también el entorno familiar y colectivo impulsan su 

regeneración. El cambio es positivo, es esperanzador, el fondo se torna verde. Paricio 

hablaba de fe infinita en la pintura, en la familia y en la sociedad.    

  

Fig. 6. Lazarus. Serie Dreams, 2016. Fuente: Catálogo de la exposición Dreams,2016  

Entendemos que en las colecciones anteriores las referencias a la familia han sido 

breves. Por ejemplo, en las ya mencionadas, Enamorándose, donde a la manera de Klimt 

muestra la pasión por una mujer, Elena, y en Alimentando el alma, en la que pinta a su 

hijo Theo sustentándolo con la pintura. Su familia crece: Elena, Theo, Gracia, siempre 

alentando su trabajo.   

En cuanto a temática de la sociedad y a la época que le toca vivir, tampoco se ha 

evidenciado con temas concretos en sus colecciones anteriores, aunque el compromiso 

siempre ha existido. La preocupación por estar al día, las lecturas de la noticias de 

actualidad, de psicología y de sociología se manifiestan de forma más clara en obras como 

Promised land (2015), Sea Dogs (2016) que nos hace reflexionar sobre  la migración y  

los refugiados; o en Bonnie &Clyde (2015) Realpolitik 2016, en las que leemos una  

denuncia al terrorismo, a la guerra y a la represión.    
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Paricio como buen romántico es un hombre comprometido con la libertad.  “El 

arte va sobre la libertad, la libertad humana…pero para mostrarle la libertad a otros 

primero debes ser libre tú mismo. El artista debe perseguir sus sueños y sus 

sentimientos…” (Paricio en Jowett, 2017).   

No obstante, sus sueños no son solo suyos, son los sueños de un colectivo, de una 

civilización, todos compartimos deseos y miedos.    

Cree un futuro mejor, como vemos en Futurhero, 2015, en el cual  pinta a un 

superhéroe en cuerpo de niño y delante de un cielo con nubes que nos recuerdan al  

imaginario de Magritte. El subconsciente vuelve a aflorar cuando pinta Utopía (2016). 

Junto a su autorretrato que aparece reflexionando ante unas cuartillas en blanco- el futuro 

por escribir- se dibuja un cuadro que tiene como tema a un champiñón rojo, que al 

ampliarlo de forma colosal adquiere dimensión cósmica; es el Champiñón que dibuja 

Víctor Hugo en 1850, como la oculta continuación del mundo natural (Alfredo Sanchez 

Solís, 2017); es el hongo de Hiroshima y Nagasaki, es la guerra y la destrucción. Es la 

defensa de la reflexión y comunicación frente a la acción militar.   

Cada uno de estos cuadros siguen hablando de Pedro Paricio, más maduro y 

siempre positivo y honesto. Capaz de reencarnarse a sí mismo, más reflexivo (prepara 

dibujos preparatorios), más activo (viajes frecuentes entre Tenerife y Londres, donde vive 

y expone, preferentemente) y activista (el individuo, la familia y la sociedad), sin olvidar 

que toda obra de arte debe versar sobre la verdad de uno.    

  A modo de conclusión, señalamos que el apelativo de posromántico con el titulamos 

este artículo es apropiado. Es un pintor joven que reivindica la pintura pura para hablar 

de su verdad. Convertido en un chamán es capaz de convertir la realidad en algo no solo 

estético sino trascendental. Un pintor que vive en el presente pero aprende del pasado 

para construir el futuro.    
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OS SARAUS DAS PERIFERIAS DE SÃO PAULO: CIRCUITO E CENA EM 

MOVIMENTO 

The saraus of the peripheries of São Paulo: circuit and scene in movement 

 

TENNINA Lucía129 

 

Resumo 

Na periferia de São Paulo vem se conformando desde o ano 2001 um novo mapa que toma como 

pontos de referência espaços literários chamados saraus de poesia que são, para defini-los 

rapidamente, reuniões em bares de diversos bairros das regiões suburbanas da cidade onde se 

declamam ou leem textos próprios ou alheios diante de um microfone aberto durante um período 

de mais ou menos duas horas.  Estes espaços poéticos vêm conformando uma nova cartografia 

que se completa por uma rede de frequentadores que andam de bairro em bairro seguindo um 

cronograma que completa a agenda da semana quase todos os dias. A proposta deste artigo tem a 

ver com pensar a ideia de cartografia a partir de duas conceições do espaço específicas vinculadas 

geralmente à cultura: a ideia de “circuito” e a sua contraparte, a de “cena”, no intuito de 

compreender as dinâmicas e significações que ali acontecem. 

 

Abstract 

In the periphery of São Paulo has been conforming since 2001 a new map that takes as points of 

reference literary spaces called "saraus of poetry" that are, to define them quickly, meetings in 

bars of several neighborhoods of the suburban regions of the city where residents declam or read 

their own or others' texts in front of an open microphone for a period of about two hours. These 

poetic spaces have been conforming a new cartography that is completed by a network of 

participants who goes from neighborhood to neighborhood following a schedule that completes 

the agenda of the week almost every day. The proposal of this article has to do with thinking the 

idea of cartography from two specific space conceptions generally linked to culture: the idea of 

"circuit" and its counterpart, that of "scene", in order to understand the dynamics and meanings 

that happen there. 
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INTRODUÇÃO  

A Cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil. Apresenta uma divisão 

territorial em 31 subprefeituras, uma divisão administrativa oficial que estabelece um 

“centro” que funciona como ponto de referência para os índices de riqueza, alfabetização, 

educação, violência e nível de vida, que evidenciam porcentagens mais próximos do ideal 

do que as regiões que estão mais distantes. A enormidade da cidade e as dificuldades em 

relação com a mobilidade acrescentam ainda mais a diferença entre essa região e os 

bairros periféricos130. De qualquer maneira, os escritores das periferias não se 

amedrontam diante das imensas distâncias  geográficas e simbólicas nem diante da 

deficiência do transporte público que tem não só uma limitação horária de circulação mais 

também uma circulação de poucos percursos transversais entre os bairros.  Na periferia 

de São Paulo vem se conformando desde o ano 2001 um novo mapa que toma como 

pontos de referência espaços literários chamados saraus de poesia que são, para defini-

los rapidamente, reuniões em bares de diversos bairros das regiões suburbanas da cidade 

onde se declamam ou leem textos próprios ou alheios diante de um microfone aberto 

durante um período de mais ou menos duas horas.  Estes espaços poéticos vêm 

conformando uma nova cartografia que se completa por uma rede de frequentadores que 

andam de bairro em bairro seguindo um cronograma que completa a agenda da semana 

quase todos os dias131.  

 

 
130 Em termos cartográficos, entende-se por “periferia” o conjunto de regiões que estão fora da área 

“central” circundada pelos rios Tietê e Pinheiros, e pelas avenidas Salim Farah Maluf, Afonso 

d´Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anahia 

Melo e o Complexo Viário Maria Maluf. Em termos conceituais, a “periferia” geralmente é entendida como 

espaço da “falta”: Os indicadores geográficos, demográficos e socioeconômicos dos bairros periféricos 

evidenciam uma região associada a baixos salários e à distância em relação aos pontos onde se concentra a 

oferta de equipamentos culturais. Teresa Pires do Rio Caldeira esclarece em seu livro Cidade de muros. 

Crime, segregação e cidadania em São Paulo (2008), que durante os anos 1990, as regiões pobres da cidade 

de São Paulo melhoraram seu nível estrutural, ao mesmo tempo que muitos residentes ricos de áreas centrais 

se mudaram para bairros fechados em regiões distantes. Apesar deste deslocamento da população mais 

abastada, a oposição centro-periferia seguiu com o mesmo peso que nos anos anteriores: se bem que as 

distâncias em quilômetros se reduziram nesses casos, as novas propriedades das classes média e alta foram 

construídas separadas do entorno por altos muros e ostentosos sistemas de vigilância (Caldeira, 2008, p. 

255). Manteve-se a “distância estrutural”, nos termos de Evans-Pritchard, isto é, a distância medida em 

termos de valores (Evans-Pritchard, 1977, p. 127), reproduzindo ainda a velha divisão. 

131 Segundas-feiras, por exemplo, tem o “Sarau do Binho” (em Campo Limpo, Zona Sul), terça-feira o 

“Sarau Suburbano Convicto” (em Bixiga, Centro), quarta-feira tem o “Sarau da Cooperifa” (em 

Pirapoirinha, Zona Sul), quinta-feira tem o “Sarau Elo da Corrente” (em Pirituba, Zona Leste), sábados tem 

o “Sarau Poesia na Brasa” (em Brasilândia, Zona Norte), domingos tem o “Sarau do Ademar” (Ademar, 

Zona Sudeste), etc etc.  
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A proposta deste artigo tem a ver com pensar a ideia de cartografia a partir de duas 

conceições do espaço específicas vinculadas geralmente à cultura: a ideia de “circuito” e 

a sua contraparte, a de “cena”, no intuito de compreender as dinâmicas e conteúdos que 

ali acontecem. 

 

Circuito Literário marginal da periferia 

Os saraus não são somente pontos espalhados pelo mapa da cidade, são, pelo 

contrário, parte de um “circuito” cultural independente e autônomo em relação àquele 

outro que se constituiu no chamado centro de São Paulo, onde se concentra a maior parte 

dos recursos, equipamentos e atividades culturais da cidade, funcionando como parâmetro 

para os índices de qualidade, ao mesmo tempo em que está circunscrito a um segmento 

social muito específico: a classe média urbana com escolaridade superior. Entendemos 

por “circuito”, de acordo com a definição proposta José Guilherme Cantor Magnani, 

“uma categoria que descreve o exercício de uma prática ou a oferta de determinado 

serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm entre si 

uma relação de contiguidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos seus 

usuários habituais” (2007, p. 21).  

A partir da emergência dos novos saraus, pode-se falar de um conjunto de 

estabelecimentos dedicados à literatura, com seu equipamento específico, em um meio 

que não costuma ser referência de cultura e ocupando espaços que originalmente eram 

destinados ao lazer e à bebida: os bares das periferias. Os saraus acabam por ser uma 

iniciativa que vem a fazer frente à ausência de equipamentos culturais nos bairros 

suburbanos, constituindo seu próprio circuito de circulação da literatura 

marginal/periférica, independentemente do mercado do livro. É justamente através da 

tomada desses estabelecimentos corriqueiros, a despontar como únicos espaços 

destinados ao lazer na região, que se torna visível a necessidade de espaços de expressão 

e comunicação para os moradores do bairro. A continuação descreveremos detidamente 

os equipamentos, estabelecimentos e espaços que nos permitem sustentar a idéia de 

“circuito” para definir este conjunto de saraus.  
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Bares 

Os bares na periferia são espaços dotados de um significado muito importante 

entre os habitantes dessas regiões, daí que sejam os cenários privilegiados para o 

surgimento dos saraus não surpreende: “Os bares estabelecidos em periferias, mais do 

que estabelecimentos comerciais para o consumo de bebidas, são tidos como parte do 

cotidiano popular e da sociabilidade masculina, espaço para uso do tempo livre e 

atividades de lazer, pontos de encontro para a convivência entre amigos e mesmo para 

reuniões de times de futebol de várzea” (Nascimento, 2011, p. 196). A chegada dos saraus 

aos bares deu a alguns deles um novo sentido ligado ao mundo da cultura letrada, gerando 

outro tipo de interação entre os moradores do bairro e esses espaços, ao mesmo tempo em 

que amplia e diversifica o seu público, já que, nas noites de saraus, os botecos começam 

a ser frequentados também por mulheres e crianças.  

Ao mesmo tempo, a multiplicação de saraus nos “botecos de quebradas” colocou 

em evidência a carência de espaços públicos voltados para a cultura nas regiões 

periféricas: “Todo mundo sabe que na periferia não tem teatro, não tem museu, não tem 

biblioteca, não tem nada. O único espaço público que a gente tem mesmo é o bar. De 

repente, os bares começaram a lotar de mulheres, crianças e poetas. Imaginaram que a 

gente ia morrer bebendo cachaça, e nós transformamos os bares em centros culturais”, 

costuma dizer Sérgio Vaz. 

Cabe, porém, perguntar: que fatores levam um dono de bar a decidir-se a dedicar 

semanalmente uma de suas noites a um sarau de poesia? É importante esclarecer, em 

primeiro lugar, que os organizadores dos saraus não pagam aluguel pelo uso desse espaço. 

O início das atividades de um sarau em um bar tampouco se dá de forma espontânea. A 

iniciativa parte de um elemento externo ao estabelecimento – o organizador do sarau –, 

que, ao propor esse tipo de atividade, faz uma espécie de negociação com o dono do bar 

e é este quem decide se é viável incorporar o evento à rotina de sua atividade e em que 

dia da semana ocorrerão os encontros.  

Em seu Ensaio sobre o dom (2009), Marcel Mauss afirmava que o ato de dar não 

é um ato gratuito, há um interesse que o move, um contra-dom que equilibra a doação a 

fim de que não existam conflitos. Entre o dom e o contra-dom deve existir, ainda, um 

transcurso de tempo. Não se trata, é bom frisar, de uma negociação ou troca imediata. 

Efetivamente, em todos os casos em que os donos dos bares relataram o processo que 
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acabou por envolvê-los na realização de um sarau, referiram-se a um período de 

experimentação para comprovar os resultados alcançados, ou seja, para constatar o 

contra-dom, antes fixado em uma zona de incerteza. Santista, o dono do bar onde se 

realiza o Sarau Elo da Corrente, conta dessa maneira como tudo começou: “Essa historia 

de sarau foi o seguinte. O [poeta] Michel [Yakini] me procurou, e disse: “Ô tio, você não 

quer abrir aqui o espaço pra gente fazer um sarau?” Aí eu falei: “Vamos fazer um teste 

pra ver no que é que dá!”. Aí foi reunindo uns gatos pingados, cinco, seis... E esses gatos 

pingados foram aumentando, aumentando, e de cinco, seis, passaram a ser até cinqüenta. 

E a gente parece que gostou da coisa e eu gostei também, eu gosto da coisa. Parece que 

deu tudo certo. Aí juntou a vontade de comer com a fome” (Entrevista pessoal132, 2010). 

Carlita, o dono do bar onde se organizou o Sarau da Brasa, ao falar do momento 

inicial das atividades de poesia no seu espaço, também se refere a um período de prova: 

“Eles [o grupo de poetas que organiza o sarau] pediram para vir aqui. E eu falei: 

«Vamos experimentar e ver se eu gosto ou se eu não gosto». Gostei e eles estão há mais 

de dois anos aqui comigo” (Entrevista pessoal, 2010). 

Nesses dois testemunhos aparece a questão do gosto como um fator importante. 

Quer dizer que, a partir da proposta dos saraus, o ganho para os bares começa a ser 

percebido não apenas em termos financeiros, mas também simbólicos. 

Somado ao gosto pessoal, alguns donos de bares levam em conta também a 

imagem que deriva do fato de tratar-se de um evento literário, como podemos perceber 

pelo testemunho de Zé Batidão, no qual ele enfatiza o argumento usado diante do policial 

que o procurou um dia por causa das queixas de alguns vizinhos: “Há poucos dias esteve 

aí um policial que o povo chamou no dia do sarau. Ele olhou e falou assim: “Olha, me 

chamaram, porque está tendo um barulho aí. É samba?” E eu falei: “Não! É sarau!”. 

Ele falou assim: “É! Tô vendo! São pessoas bonitas. São pessoas de faculdade?” Eu 

falei: “São, são todos professores, pessoas de faculdade. São pessoas diferentes” 

(Entrevista pessoal, 2010). 

O argumento apresentado pelo dono do bar no episódio relatado tem a ver com o 

valor simbólico que legitima a ação dessas pessoas que estão fazendo ruído. Eles não são 

“do samba”. De onde se depreende que não são de extração popular e, mais que isto, estão 

ligadas à academia, ou seja, são letrados. O contra-dom que o sarau oferece ao bar se 

 
132 As entrevistas citadas neste artigo foram publicadas no livro Polifonias Marginais (Tennina et al., 2015) 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 185 

vincula, assim, ao “prestígio dos frequentadores” que constituem esse novo público. Não 

se trata, portanto, de um aspecto menos importante entre os elementos que favorecem a 

aceitação por parte dos donos de bares que cogitam abrir o seu espaço para as atividades 

de um sarau. 

A economia do dom e contra-dom é mais fluida quando existe um laço familiar 

que atravessa os vínculos entre as duas partes. É o caso do Sarau Elo da Corrente, que 

acontece no bar do Santista, tio de Michel Yakini, um dos organizadores. Isto também 

marcou o processo que levaria ao surgimento do Sarau da Cooperifa, o qual se realiza no 

bar onde o poeta e organizador Sérgio Vaz passou grande parte de sua infância, já que 

seu pai foi o dono desse estabelecimento por doze anos, antes de passar o ponto para o Zé 

Batidão, atual proprietário. 

O vínculo afetivo com o dono do bar se nota claramente no posicionamento que 

este personagem assume diante da própria prática do sarau. No caso da Cooperifa e do 

Sarau Elo da Corrente, por exemplo, os donos assumem tal protagonismo que passam a 

ser também participantes centrais do evento. Toda quarta-feira, Sérgio Vaz abre a Sarau 

da Cooperifa gritando “no bar do Zé…”, “Batidão” responde o público. Santista, o dono 

do bar onde ocorre o Elo da Corrente, é, por seu turno, mais um declamador e quase 

sempre lê alguma poesia de seu livro Prosas de boteco, o qual foi editado pela editora do 

próprio sarau. Exemplo de outro tipo de relação se observa nos casos do Sarau da Brasa 

e do Sarau da Ademar. Nestes casos, embora às vezes os donos sejam nomeados, quando 

isso ocorre é para agradecer pelo fato de eles aceitarem a organização do sarau em seus 

estabelecimentos. Este fato evidencia a existência de um intercâmbio sem que ocorra um 

deslizamento dos papeis entre as partes envolvidas. 

Outro aspecto que cabe ressaltar é que o funcionamento de um sarau não acarreta 

custos adicionais nem representa para os bares nenhum tipo de modificação estrutural, 

dado que a única coisa de que se precisa para acontecer o evento é um microfone e a 

amplificação do som. Nesse sentido, pode-se dizer que naqueles dias nos quais não há 

sarau no bar seu funcionamento e seu público são iguais aos de qualquer outro “boteco 

das quebradas” paulistanas. De qualquer forma, muitos dos bares, a partir da chegada dos 

saraus, acrescentaram um dado novo ao espaço: montaram sua própria biblioteca, 

elemento que não interfere na dinâmica do bar, mas introduz uma significativa 

modificação simbólica do ambiente. 
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Microfone 

O dispositivo central de todos os saraus da periferia é um simples microfone em 

torno do qual se reúnem todos os presentes e que passa de mão em mão, unindo os corpos 

nessa manipulação compartilhada. O fato de ser um único aparelho equilibra as vozes que 

passam por ele, sem dar um particular destaque a nenhuma delas. Isto faz também com 

que som alcance a todos os presentes de forma semelhante, sem importar se estão perto 

ou longe do poeta. Trata-se do meio mais barato através do qual o poeta pode amplificar 

suas palavras, conforme assinala Michel Yakini: “O sarau é muito propício a ser feito 

com pouca estrutura. Basta ter o espaço e um microfone. E fazer!” (Entrevista pessoal, 

2010). Contudo, obviamente, não se trata somente de um instrumento para falar em 

público. Em sintonia com a proposta do RAP, o microfone costuma ser considerado como 

uma “arma” do poeta que lhe permite expressar-se. É o meio que dá relevância a suas 

palavras e permite torná-las públicas, como se pode constatar no poema “Microfones em 

ação”, do rapper paulistano, MC Trexx. Nesse texto, o MC de hip-hop também ligado à 

cena literária anuncia: “minha rima vai invadir seu universo tipo um protesto diferente ao 

inédito”. A materialização da poesia marginal da periferia passa inevitavelmente pelo 

microfone, que, nesse sentido, torna-se um artefato fundamental para a afirmação do 

poeta como sujeito que produz poesia e a expõe no sarau.  

O microfone presente no centro dos saraus leva implícito, além disso, o lema da 

liberdade total de expressão: nos saraus de poesia não costuma haver um sistema de 

controle em relação àquilo que se diz, desde que se mantenha o respeito aos presentes e 

à comunidade. O microfone, assim, torna-se um meio de democratização que dá voz tanto 

a um poema preparado em casa como a um bêbado que quer expressar seus sentimentos. 

De qualquer forma, nem tudo é harmonia em um sarau. É comum que surjam 

certas polêmicas, sobretudo no tocante à questão de gênero, como se pode perceber nas 

palavras da poeta cooperiférica Elizandra Souza, ao opinar sobre o Ajoelhaço, evento 

realizado no Sarau da Cooperifa para comemorar o dia internacional da mulher: “Pra 

mim, [o Ajoelhaço] é uma hipocrisia: você vai lá, se ajoelha e no resto do ano faz um 

monte de poesia machista, essas coisas que acontecem com o microfone aberto. É 

importante [ter o microfone aberto], mas [algumas] coisas me preocupam.” (Entrevista 

pessoal, 2013). A questão feminina é um tema que provoca certa controvérsia, mas está 

sendo assumida e problematizada cada vez mais. Cabe, porém, mencionar neste ponto 

que existem certos temas que, apesar de envolverem um cenário de muitas disputas, não 
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são problematizados diretamente. Isso ocorre, em particular, com as temáticas ligadas 

principalmente às minorias homossexuais. Em relação a isso, Zinho Trindade, um poeta 

e músico ligado aos saraus da Zona Sul, diz: “[Nos saraus] muitas coisas são permitidas 

e muitas coisas não são permitidas ou não são aceitas. Por exemplo, você falar de gays. 

Eu já vi gente falar de gays em saraus e ser repreendida ou ser censurada. O cara fez 

uma poesia que dizia: “Viva os gays!”, por exemplo, e aí no final alguém falou: “Ei! 

Como assim? Olha o papo do cara!”. Sarau é um espaço onde você pode falar tudo, né? 

Só que também tem uma sociedade onde você corre o risco de sofrer certos preconceitos 

ou você mesmo ser um preconceituoso no momento. Mas não deixa de ser um espaço 

aberto. Eu respeito o poeta, por mais que ele seja machista, preconceituoso e tal. Eu dou 

um ponto pra ele só por ele ter escrito. O resto dos pontos eu tiro, né? Mas só por ele ter 

escrito, eu já dou um ponto. Porque ele já está fazendo algo bom. Mas nem sempre, 

também, né? ele merece tantos pontos pelo que ele escreveu. Tem gente que deve me 

criticar, também, pelas minhas poesias” (Entrevista pessoal, 2010). 

O microfone aberto ao público, de acordo com a posição exposta por Zinho 

Trindade, não apenas é um espaço de protesto, mas também de reprodução de certos 

preconceitos sociais. Isso tem a ver com o fato de que as declamações não se constituem 

como um discurso verbal autônomo. Trata, muito mais, de um evento social (VICH, 2001, 

p. 48) que nos exige uma reflexão sobre outras variáveis para além da letra. A declamação 

é um acontecimento que ocorre e, como tal, muitos de seus significados se encontram 

fora do texto e aparecem profundamente condicionados pela realidade social que a rodeia. 

Esse contexto, marcado pela pobreza econômica e pela exclusão política, impõe suas 

marcas nas declamações e na lógica interna dos próprios saraus. Daí que muitos destes 

discursos acabem por se configurar como instâncias interpelativas da realidade social. De 

fato, naqueles saraus em que as fórmulas não são tão estritas não se ouve apenas 

declamações de poemas. Nesses casos, o microfone funciona também como espaço de 

denúncia, desabafo, discussão e debate, dependendo do momento político ou do bairro. 

Como dissemos anteriormente, a única coisa que o microfone da Cooperifa está 

habilitado a amplificar são poemas lidos ou declamados: nada de música, nada de 

discursos de opinião, nada de manifestações político-partidárias133. A maioria dos demais 

 
133 O único que em certas ocasiões se permite este tipo de manifestação é Sérgio Vaz. Em outubro de 2010, 

por exemplo, repetiu durante todos os saraus organizados no período próximo às eleições presidenciais: 

“Cooperifa é Dilma!”. 
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saraus que se inspiraram na proposta cooperiférica flexibilizam muito mais o uso do 

microfone e permitem uma utilização menos direcionada do aparelho. Desse modo, 

ampliam-se as linguagens que se apresentam nesses encontros, dando lugar a 

instrumentos musicais ou a performances teatrais que se desligam do fio e do microfone. 

Com isso, os corpos assumem posições diferentes daquela que se estandardizou no ato de 

declamar. Conforme aponta Vagner Souza, um dos organizadores do Sarau da Brasa: “Lá 

pelo final de 2007, a gente pensou que poderia fazer algo do tipo, semelhante à 

Cooperifa, mas que não necessariamente precisaria ser igual à Cooperifa, porque, por 

exemplo, a Cooperifa abre um espaço muito pequeno. Ela é principalmente para 

literatura. Música e as outras coisas têm pouco espaço no momento do sarau. Então, 

mais ou menos, a gente tomou a Cooperifa inicialmente como uma referência, mas, ao 

mesmo tempo, tentando se distanciar do modelo que eles fazem” (Entrevista pessoal, 

2010). 

O Sarau da Brasa, que ocorre sábado sim, sábado não, no bairro de Brasilândia, 

Zona Norte de São Paulo, chama a atenção, diante dos saraus da Zona Sul, porque inicia 

e encerra suas atividades com um toque de tambores e cantos que convocam, no primeiro 

momento, e despedem, depois, os poetas do sarau. O espaço da Brasilândia está aberto 

também para performances teatrais. O microfone, assim, pode ser um ponto de partida 

para transformar o bar em um palco. 

 

Bibliotecas 

Outro elemento que forma parte do circuito dos saraus é a presença das 

bibliotecas. Em todos os bares onde se realiza este tipo de encontros há uma biblioteca 

com seis a dez estantes cheias de livros, situada perto do balcão, a alguma distância do 

espaço destinado à declamação. A biblioteca fica instalada permanentemente no bar, 

embora o sarau só ocorra uma vez por semana. A presença da biblioteca concede certa 

aura a um espaço dedicado principalmente ao lazer. 

A decoração e as instalações permanentes no lugar em que se 

desenvolve geralmente uma determinada atuação, assim como os 

atuantes e a ação que ali se costuma encontrar, tendem a imprimir nele 

uma espécie de feitiço; mesmo quando a atuação habitual não se realize 

ali, o lugar tende a reter algo do caráter de sua região anterior. É como 

uma catedral ou uma sala de aula que conservam algo de sua atmosfera 

mesmo quando só se encontram presentes os pedreiros (Goffman, 

2009, p. 143). 
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Alguns bares da periferia, espaços intermediários entre o trabalho e a casa, onde, 

por sua vez, costumam ocorrer muitos atos que se convertem em estadísticas associadas 

à periferia (o alcoolismo e os assassinatos), começam a mudar sua decoração a partir dos 

saraus. Mas não se trata de um projeto dos organizadores do sarau. Em geral, são os 

próprios donos dos bares que montam essas bibliotecas e os vizinhos vão completando-

as. Muitos dos livros que compõem suas estantes são doações das pessoas do bairro, como 

conta Michel Yakini, um dos organizadores do Sarau Elo da Corrente: “A biblioteca foi 

uma resposta do próprio bairro. Quando você fala assim: “o bairro se integrou”, tem gente 

que não vai ao sarau, mas acompanha de outra forma. O sarau era transmitido pela rádio. 

Até no seu primeiro ano e meio, porque a rádio funcionava em cima do bar. Então, tinha um 

link direto que transmitia pra região toda. E a rádio tinha ouvintes. E esses ouvintes, então, 

acompanhavam o sarau. E outras pessoas que freqüentavam o bar, mas não ficavam no 

sarau, entendiam que aquilo ali era um espaço literário e começaram a doar livros. “Toma 

uns livros, olha aí, ó! Vocês gostam de livros e tal!” E a gente pensou: “E agora? O que 

fazer com os livros?” Um dia o Santista [dono do bar] comprou uma estante e falou: “Então, 

vamos montar essa bibliotecazinha pra dar uma referência de empréstimo.” Aí, 

primeiramente, a biblioteca ali era um espaço muito pequeno. A gente até readequou lá 

agora. Tá num lugar melhor, tá bem na frente, assim. Quando cê foi lá, ela tava no fundo e 

tal. Agora não. Agora ela está na porta e tal. Qualquer pessoa que chegar tem acesso mais 

fácil” (Entrevista pessoal, 2010). 

A biblioteca amplia, assim, as dimensões do sarau e alcança uma interação com a 

vida privada dos moradores através de um movimento duplo, já que, por um lado, os 

livros que antes eram objetos dos indivíduos passam a ser objetos coletivos, e, por outro, 

um elemento do sarau, associado à dimensão do que é público, pode ser levado por 

qualquer um para sua casa, abrindo, assim, a possibilidade da privacidade da leitura. 

Que tipo de livros compõem o acervo dessas destas bibliotecas? De acordo com 

os testemunhos dos donos dos bares, nenhum deles mantém um registro dos livros que 

reúne, mas poderíamos dizer, com base nos dados colhidos no campo, que em todos os 

casos a maior parte dos livros é de literatura, brasileira e universal, embora também haja 

livros dos mais diversos tipos, como compilações de piadas, livros de autoajuda, livros 

de religião, relatos de viagens, manuais escolares, revistas de programação cultural, 

dicionários e enciclopédias. Enfim, um corpus de textos que não considera as intenções 

de distribuição e de circulação dos exemplares e que se baseia na descontinuidade mais 

que em uma proposta específica (Chartier, 1998). 
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Livros e antologias 

Ao contrário do que se poderia pensar, a interação entre a biblioteca e o sarau é 

quase nula. As bibliotecas não oferecem textos aos que vão declamar, já que, de modo 

geral, os poetas fazem suas escolhas antes de ir ao sarau. Isso ocorre porque o ato requer 

uma preparação prévia. É comum, portanto, ver pessoas no sarau com cadernos ou folhas 

manuscritas nos bolsos ou nas mãos, como costuma ocorrer com Augusto Cerqueira, que 

explica dessa maneira a sua prática: “Eu já levo o poema prontinho de casa. No caso da 

Cooperifa, que é na quarta-feira, na segunda eu já começo a pensar: “Puxa! O que é que 

eu vou ler? O que é que eu vou escrever? O que é que eu vou separar?”. Às vezes, alguns 

que eu tenho, poesias que eu não li lá ainda, mas aí eu olho e digo: “Nenhuma dessas!”. 

Aí, eu tenho que escrever alguma coisa. Às vezes, é coisa da semana mesmo. Às vezes, o 

que não é legal para uma semana, o que eu não acho legal de ler numa semana, eu leio 

na outra” (Entrevista pessoal, 2010). 

A declamação não funciona nos saraus da periferia como uma forma de expressão 

instintiva e única. Há uma consciência sobre a diferenciação entre a palavra escrita e a 

recitada, o que se pode constatar dos livros publicados de muitos poetas de sarau. Há 

poetas, como Luan Luando, por exemplo, que costumam declamar o mesmo poema, sarau 

após sarau, tornando-se uma espécie de hit, a tal ponto que certas partes do texto muitas 

vezes são acompanhadas em coro pelos presentes. “Agora é nóis; depois de nóis, é nóis 

de novo. Todo o poder ao povo!”, diz o “refrão” de “Agora é nóis”. Trata-se de um poema 

extenso no estilo das letras de RAP, onde não há uma clara separação em versos ou 

estrofes. A cadência do poema ao ser declamado remete também diretamente ao RAP a 

partir da ênfase que se dá à última palavra acompanhada pelo movimento rítmico do 

braço, que se estende para a frente. Isso se reforça ainda mais por meio da rima que a une 

um segmento do texto ao bloco seguinte. A discursividade desse poema traz poucos 

verbos. Em seu lugar sobressaem múltiplas referências a nomes de pessoas ou lugares 

associados a tempos e espaços muitas vezes distantes, todos eles ligados à ideia de luta 

popular e de resistência à “colonização”: 

Resistir o brasileiro tende/ Como Chico Mende/ Amazona é nossa goma/ 

Treinados para matar Vasco da gama/ Cuidado! Base militar/ Na Colômbia 

vizinha/ Manda um email/ Para Peru Vaz de Caminha/ Um fax do mangue/ 

Tratado de sangue/ Essa terra vai ser nossa um dia/ Chega de xerocar nossa 

alforria/ Agora é nóis/ depois de nóis/ é nóis de novo./ A propriedade é um 

roubo/ Olha lá! Tá vindo do mar/ Mas candeeiro chão pode queimar (…).134 

 
134 LUANDO, Luan. “Agora é nóis”. Disponível em: http://www.recantodasletras.com.br/poesias/1999013 

(Acesso em setembro de 2015.) 

http://www.recantodasletras.com.br/poesias/1999013
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Este poema, como se pode perceber em sua transcrição, busca reproduzir aspectos 

da fala periférica, de modo semelhante ao que se observa no estilo de muitos poemas dos 

saraus, recorrendo, por exemplo, à eliminação das consonantes (“tá, Mende”) e à inclusão 

de vogais (“nóis”).  

Além deste texto, Luando tem outro com características similares que costuma 

declamar acompanhado pelo coro dos presentes na parte do “refrão”, que diz assim: 

“salve maloqueiro, mocambeiro, brasileiro/ rimo por amor, não pelo dinheiro”. 

Luan Luando publicou seu primeiro livro autoral, Manda buscá, em 2011, editado 

de maneira independente. Chama a atenção que nele não estejam incluídos seus dois 

poemas mais conhecidos no meio dos saraus. Os textos aparecem nesse livro agrupados 

em três segmentos, de acordo com as partes que integram um brinquedo bastante popular 

nas periferias, figura já presente na própria capa: “linha”, “rabiola” e “pipa”. Cada um 

deles tem uma característica específica, conforme descreve Leite: “No primeiro, estão os 

poemas de crítica social e de exaltação da negritude. No segundo, estão vários poemas 

miúdos em tom de ironia, humor, sarcasmo e ludicidade. No último, são os poemas dos 

prazeres, amores e mulheres” (2014, p. 221). Os poemas declamados por Luan bem 

poderiam fazer parte do primeiro bloco, mas, se prestamos atenção ao seu estilo e forma, 

entenderemos imediatamente porque eles não figuram aí: os poemas publicados no livro 

apresentam, em termos gerais, por um lado, uma marcada separação em versos, e, por 

outro, uma linguagem menos críptica e mais exegética e descritiva. Há, neste sentido, 

uma diferenciação importante entre os poemas que o autor escolhe para declamar no sarau 

e os poemas selecionados para publicação em livro. 

Michel Yakini demonstra estar consciente desta diferença entre as faturas 

poéticas: “Quando a gente, por exemplo, pega uma antologia, que a gente conhece os 

textos das pessoas, então a gente lê e fala: «Pô! Esse texto aqui é legal quando a pessoa 

lê, mas escrito não ficou bom!», pois é outra coisa.” (Entrevista pessoal, 2010). 

A publicação de antologias é uma prática comum de todos os saraus implantada 

pela Cooperifa, que em 2004 publicou a primeira coletânea de um sarau intitulada O 

rastrilho de pólvora. O livro traz cinqüenta e três poetas e foi editado de maneira 

independente. Algumas das antologias dos saraus são publicadas como edições especiais 

independentes e outras por meio das editoras que os próprios saraus foram montando 

durante esses anos, entre as que se destacam: Elo da Corrente Edições, Coletivo Cultural 

Poesia na Brasa, Edições Um por Todos e Edições Suburbano Convicto. Estas antologias 
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partem de uma preocupação de difundir vozes que não teriam espaço nas editoras 

comerciais, ao mesmo tempo que permitem pensar o objeto livro a partir da preocupação 

com o acesso das pessoas de baixos recursos à produção editorial e com a democratização 

da leitura (praticando um preço mais acessível e organizando a distribuição fora dos 

circuitos tradicionais). Sobre esse tema Vagner Souza (Sarau da Brasa) faz algumas 

observações: “A partir das poesias faladas nos saraus, entendemos que seria possível 

registrar uma vasta produção em livros, produção essa que acreditávamos que não 

teriam espaço nas grandes editoras. Além do mais, desejávamos fazer livros e vendê-los 

a preço de custo, ou até mesmo distribuir gratuitamente nos espaços por onde 

passávamos” (escolas, centros culturais do nosso bairro, unidades da Fundação Casa, 

entre outros). (Entrevista pessoal, 2010). 

Ao contrário do que ocorre com os livros autorais, as antologias atualizam e 

representam o sarau na folha impressa, funcionando como uma espécie de documentação 

desses intercâmbios orais. Por um lado, a partir da desierarquização das vozes, não há 

distinção do material do ponto de vista estético nem tampouco do ponto de vista da 

relevância da assinatura. Coexistem escritores que já têm vários livros publicados com 

outros que permanecem inéditos. Além disso, os textos publicados nas antologias 

costumam ser os que se escutam nos saraus, embora também apareçam vários outros que 

nunca foram declamados. Contudo, em todos os casos, quem assina é, sem exceção, 

alguém que faz parte do grupo de frequentadores desses espaços. A apresentação da 

Antologia Coletivo Cultural Poesia na Brasa é esclarecedora neste sentido: 

O volume que você tem em mãos neste momento é mais do que um 

livro, é um sarau impresso. Nele pretendemos apresentar um pouco do 

que se passou nesta breve e intensa história, um pouco de cada um dos 

saraus realizados. Reunimos o maior número possível de autores que 

construíram ao menos uma parte desta trajetória e os apresentamos 

aqui. Tente ouvir os tambores, não será difícil. Aproveite, dance, sente-

se, leia, ouça e, se tiver vontade, recite os textos você também. (…) 

Bom Sarau! Axé! (2009, p. 21). 

Embora existam certos textos que seriam muito complexos para ser declamados 

(como alguns que experimentam com a disposição das letras no espaço da página ou 

certos contos de quatro ou cinco páginas), a maior parte do que se lê nas antologias são 

poemas que mantêm algo da declamação, seja pelas rimas, seja pelo recurso muito 

utilizado da repetição de palavras no começo de cada estrofe, seja pelo uso reiterado de 

signos de exclamação ou de onomatopeias. 
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Além disso, estes volumes costumam aparecer acompanhados de fotos dos saraus 

em ação, o que contribui para criar um certo clima para os poemas que aí aparecem. 

Também são publicadas fotos dos autores que em geral se apresentam com um microfone 

na mão ou com o corpo em posição de escuta. Ao contrário dos livros de autor, todas as 

antologias têm uma programação gráfica mais ou menos estandardizada, que reúne todos 

os poemas sem distinções entre si,135 como dá a entender Vagner Souza em uma entrevista 

realizada em 2013: “As antologias já tem um formato base, estético definido. Já a obra 

autoral, que, no nosso caso, só foram duas, é mais gostoso de produzir, pois, por ser 

somente um autor, temos mais tempo pra conversar sobre os textos, pensar em detalhes.” 

Os livros autorais publicados pelos coletivos dos saraus, por sua vez, costumam ter, como 

se dá a entender na citação, intervenções dos editores e geralmente são mais trabalhados 

no que se refere ao projeto do objeto-livro, como o de Luan Luando, por exemplo, no 

qual o texto poético aparece acompanhado de desenhos de Carolzinha Texeira, e que 

evidencia um particular cuidado editorial (a cargo de Katia Portes Leão, uma 

frequentadora dos saraus da Zona Sul). 

É possível dizer que as antologias dos saraus funcionam como mapas 

desierarquizados e inclusivos, nos quais os poetas mais dispares adquirem certa 

visibilidade e permanência, para além das fronteiras do sarau. De todo modo, cabe afirmar 

que esta desierarquização tende também a uma leitura cega, que não produz sistemas 

interpretativos, tal como insiste com frequência Allan da Rosa: “uma coisa que a gente 

tem que construir é uma crítica nossa, a gente tem uma missão e um potencial de fazer 

uma crítica literária nossa” (Entrevista pessoal, 2010). 

As obras publicadas pelas editoras dos saraus, no geral (com excepção das edições 

Toró e edições Maloqueiristas), respondem a uma ideia mais clássica de livro, com um 

tamanho, um design e uma tipografia sem complexidades especiais, pensados para ocupar 

um espaço similar a qualquer outro tipo de livro que esteja em uma biblioteca. A ideia de 

livro, assim, apesar do protagonismo da palavra falada na trajetória dos escritores, não 

deixa de estar marcada por um valor simbólico associado diretamente à cultura letrada, 

ligado à legitimação do lugar de enunciação da literatura realizada nesses espaços. Nas 

palavras de Carolina Barreto, em seu artículo “O livro na «literatura periférica»: Lendo o 

texto e o objeto livro em Notícias jugulares, de Dugueto Shabazz” (2010): “tornar-se um 

 
135 Este não é o caso da antologia do Sarau da Cooperifa, reeditada em 2006 por Edições Toró, e da antologia 

do Sarau da Ademar, que demonstram um especial cuidado com o design gráfico. 
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escritor e publicar livros que coabitam as estantes das livrarias ou as estantes dos leitores 

com autores cuja formação não passou pelos «percalços da alfabetização» é uma forma 

de mostrar que a «literatura periférica» é tão legítima quanto àquela que já faz parte de 

uma certa tradição na literatura brasileira”. Ser parte de um livro ou publicar um livro 

autoral no universo da literatura marginal deriva em uma carga simbólica enorme, 

vinculada à conquista de um espaço historicamente negado a esse grupo. 

A distribuição dos livros, de qualquer forma, não é a mesma que a daqueles que 

circulam normalmente pelos meios letrados. Aqui os livros chegam somente até onde os 

autores podem chegar a partir da venda de mão em mão, ou seja, seu público leitor não 

se configura como um mercado anônimo, estando constituído por uma clientela quase 

exclusiva:136 “Distribuímos os livros por onde circulamos: escolas, centros culturais, 

cadeias, ruas e praças. Vendemos os livros, de modo geral, a preço de custo, mas em 

muitos espaços distribuímos gratuitamente, pois vários dos nossos livros foram 

produzidos com subsídios do Estado. Entendemos que ainda é muito precária nossa 

forma de fazer as obras circularem, pois os livros, de modo geral, estão onde os autores 

estão. O velho esquema de autores independentes: colocar os livros na mochila e 

caminhar oferecendo o seu trabalho” (Vagner Souza, entrevista pessoal, 2013). 

Nos termos de Pierre Bourdieu, este conjunto de livros é considerado como 

produto de um “subcampo de produção restrita, onde os produtores têm como clientes 

apenas a outros produtores, que são também sua concorrência direta” (2005, p. 246). Isso 

quer dizer que se trata de um espaço no qual se produz uma sobreposição que envolve as 

figuras do escritor, do distribuidor e do leitor. Essa passagem dos livros paralelos ao 

sistema literário estabelecido vai traçando, também, os contornos do circuito literário dos 

saraus.  

Aquele leitor alheio aos espaços de circulação periféricos, mas que está 

interessado nestas produções conta, de qualquer forma, com um único espaço de venda 

especializado neste tipo de produções: a Livraria Suburbano Convicto, do escritor 

 
136 Esta característica é uma das que se costuma apontar como similar às dos poetas marginais dos anos 

1970, também conhecidos como integrantes da Geração Mimeógrafo. Nas palavras de Heloísa Buarque de 

Hollanda: “Nos dois projetos de criação literária marginal, o sistema editorial, um tanto perverso e viciado 

em questão de preços e raio de alcance da distribuição, se mostra pouco adequado ou suficiente para o 

propósito libertário marginal. O resultado é, também em ambos os casos, o investimento criativo em novas 

políticas editoriais mais independentes, eficazes e afetivas em relação ao livro e à palavra. A prova disso 

são as atividades levadas a cabo nos anos 1970 pelas editoras cariocas Nuvem Cigana, Capricho, Vida de 

Artista e muitas outras, e agora nas editoras paulistas Toró e Selo Povo.” (Hollanda apud Tennina, 2014, p. 

30).  
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Alessandro Buzo, que comenta o quadro a partir dos problemas da distribuição: “A gente 

chegava assim em comércios, não livrarias, outros comércios do bairro, tentando deixar 

o livro ali, numa prateleira, perto da caixa, para que as pessoas pudessem ver e se 

interessar. Mas as pessoas não têm noção de cuidado. Aí, depois você voltava para pegar 

o livro e estava sujo. As pessoas tinham lido com a mão gordurosa, a mão suja, sabe? 

(…) Não era mais um livro novo. Então, isso muito me chateava, por muito tempo isso 

me chateou. Aí, uma vez eu falei: “Puxa, não tem um lugar adequado pra vender os 

nossos livros, e poucas livrarias aceitam os que não são de editoras tradicionais”. Os 

que são da Aeroplano,137 os que são da Global,138 vão para as livrarias. Agora a maioria 

dos livros da periferia são independentes. E assim, se não existe um lugar bacana para 

expô-los à venda, vou criar um. E eu fiz a livraria lá no Itaim Paulista, três anos atrás. 

A gente ficou lá por três anos. E, agora, no começo do ano, a gente veio pro Centro. (…) 

E montamos tudo de novo aqui no Bexiga, um bairro central (Entrevista pessoal, 2010). 

A livraria de Alessandro Buzo trouxe um novo espaço para o circuito de saraus 

que o aproxima em certa medida do circuito do livro tradicional, na medida em que tira a 

venda dos livros da mão do autor e os põe à disposição em uma livraria localizada no 

Centro de São Paulo. A livraria de Alessandro Buzo amplia, como dissemos, o potencial 

círculo de leitores dos livros publicados pelos escritores dos saraus, já que nos espaços 

antes mencionados, em geral, são sempre os mesmos agentes que convergem. 

 

Agências financiadoras 

Uma instância fundamental do circuito cultural dos saraus da periferia tem a ver 

com as agências financiadoras. Como dissemos, organizar um sarau em um bar não 

implica gastos, mas muitos dos produtos culturais que surgem desse espaço exigem um 

estímulo financeiro para poder tornar-se realidade. Um exemplo desse tipo de produto 

são os livros. Muitos dos projetos que surgem dos saraus são autogeridos, mas muitos 

outros só se viabilizam a partir do apoio de instituições dispostas a fomentar produções 

provenientes das regiões da cidade mais desfavorecidas em termos de serviços e 

indústrias culturais. Entre estas agências há três que se destacam por sua marcada 

 
137 No ano de 2007, a editora Aeroplano lançou a coleção chamada “Tramas Urbanas”, dirigida por Heloísa 

Buarque de Hollanda. A coleção surgiu com o objetivo de estimular os próprios artistas periféricos a falarem 

de suas produções e a contarem suas histórias de vida. Quatro escritores da periferia de São Paulo 

publicaram nessa coleção: Sérgio Vaz, Alessandro Buzo, Sacolinha e Allan da Rosa. 
138 Em, 2007, a editora Global deu início à coleção Literatura Periférica, com a curadoria de Eleilson Leite. 

http://www.globaleditora.com.br/literatura/literatura-brasileira/?colecao=273  

http://www.globaleditora.com.br/literatura/literatura-brasileira/?colecao=273
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presença entre as produções do circuito de saraus: A Prefeitura de São Paulo a través do 

programa VAI (Valorização das Iniciativas Culturais), o Banco Itaú, através do instituto 

Itaú Cultural, e a organização da sociedade civil Ação Educativa. 

A primeira destas agências em volume de recursos distribuídos sob a forma de 

apoio é a Prefeitura de São Paulo, que implementou o programa VAI em 2004. Este 

programa distribui recursos a partir de editais públicos que têm a particularidade de 

permitir a apresentação de pessoas físicas ou de grupos informais, sem necessidade de se 

constituírem como associação civil. A única condição imposta é que o proponente 

comprove baixa renda, viva em uma região periférica e tenha entre 18 e 29 anos. Os 

projetos financiados por este Programa não se restringem à publicação de livros. O VAI 

apoia também experiências de produção e circulação envolvendo qualquer outra 

linguagem artística, bem como manifestações de culturas tradicionais e indígenas. Desde 

sua criação até 2014, inscreveram-se 7.220 projetos, 1.144 dos quais foram aprovados 

com um investimento de R$ 22.579.433,00. O valor concedido a cada projeto varia entre 

quinze e vinte mil reais. Além do inegável significado econômico que este programa tem 

para cada beneficiado por conta do subsídio, não se pode desconsiderar o impacto 

simbólico, já que a aprovação do projeto funciona como uma forma de reconhecimento e 

legitimação pública para os próprios sujeitos envolvidos dentro dos bairros nos quais se 

desenvolvem suas atividades.  

Em segundo lugar, considerando o volume de recursos destinados, vem o Itaú 

Cultural, um instituto privado concebido em 1987 pelo presidente do Grupo Itaú, Olavo 

Egydio Setubal. Surge como um órgão vinculado ao banco e, de acordo com o que 

informa em seu site, é um “instituto voltado para a pesquisa e a produção de conteúdo e 

para o mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa 

maneira, contribui para a valorização da cultura de uma sociedade tão complexa e 

heterogênea como a brasileira”.139 Esta instituição também teve impacto nas políticas 

culturais da periferia, na medida em que financiou a publicação de vários livros, como a 

antologia Rastrilho de pólvora (2004), do Sarau da Cooperifa, além do CD Sarau da 

Cooperifa (2006), e apoiou alguns eventos associados ao movimento dos saraus, como a 

Semana de Arte Moderna da Periferia, e outras atividades vinculadas a eles, como a 

Brechoteca, do Sarau do Binho. É importante destacar que nas últimas décadas tem sido 

comum a participação de empresas privadas no financiamento de atividades como a 

 
139 http://www.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/ 
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produção de shows, peças de teatro, filmes, exposições, seminários, espetáculos e 

mostras. Fato importante para esse apoio foi a aprovação de legislação federal que 

garantiu incentivos fiscais à produção cultural. Em julho de 1986, foi sancionada a Lei 

Sarney, pioneira no incentivo à cultura. Cinco anos depois, em dezembro de 1991, seria 

sancionada a Lei Rouanet, que instituiu políticas públicas para a cultura nacional 

vinculadas à incidência de benefícios fiscais na área do imposto de renda. Essa legislação 

estimulou as empresas a concederem apoio a atividades de caráter cultural ou artístico 

porque, com isto, além da isenção fiscal, elas investem também em sua imagem 

institucional. Embora os resultados desta política de incentivo sejam polêmicos devido à 

grande concentração dos incentivos em determinadas áreas e também por conta da 

arbitrariedade dos critérios dos patrocinadores na hora de escolher os projetos a serem 

financiados,140 os casos apontados acima evidenciam o potencial desta ferramenta quando 

direcionada à produção cultural da periferia. 

A ONG Ação Educativa, fundada em 1994 com a finalidade de contribuir para a 

promoção dos direitos educativos e da juventude, é outro organismo que colaborou com 

várias atividades dos saraus, ao longo dos últimos anos. Trata-se de um espaço dedicado 

a atividades de formação, intercâmbio e difusão cultural, que tem seu público formado 

por jovens, ativistas, educadores, movimentos sociais e pessoas da periferia. Entre outros 

projetos, esta ONG apoiou a publicação dos livros Te pego lá fora, de Rodrigo Ciríaco 

(2008), Meninos do Brasil (2008), de Márcio Batista, e Dos olhos para fora mora a 

liberdade (2009), de Casulo. 

O apoio dessas instituições, como vemos, mostrou-se fundamental para o 

desenvolvimento e a continuidade do circuito cultural marginal da periferia. De todo 

modo, o apoio financeiro concedido traduz-se em ajudas pontuais e não no 

desenvolvimento de uma política vinculada à continuidade dos projetos, a maioria dos 

quais corre o risco de interrupção ou desaparecimento com o fim do financiamento 

recebido. Alexandre Balcão de Araújo, do Coletivo ALMA141 (grupo de teatro de rua da 

 
140 Segundo o sociólogo Carlos Alberto Doria, muitas empresas aderiram à lei de incentivo à cultura em 

busca de visibilidade, fato que as leva a investir nos projetos de maior destaque: “o Estado se autolimita 

através da Lei Rouanet quando esta veda a consideração do mérito cultural dos projetos que aprova – sob 

a alegação de afastar o fantasma do «dirigismo cultural» (essa odiosa prática com cores stalinistas, diriam 

os ultraliberais...) – e se entrega de corpo e alma aos critérios culturais dos empresários que possuem 

créditos tributários capazes de irrigar a produção cultural” (Disponível em: 

http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1411,1.shl ) 
141 ALMA (Aliança Libertária Meio Ambiente). O grupo nasceu em 2003, no Conjunto Habitacional José 

Bonifácio, a partir da união de jovens moradores da região preocupados com a questão dos resíduos tóxicos 

que eram despejados ali e com as condições de vida dos catadores de materiais recicláveis. 

http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1411,1.shl
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região de Itaquera, extremo Leste paulistano), no testemunho que concedeu para o 

documentário A periferia é o centro, realizado no contexto das comemorações dos dez 

anos do Programa Vai,142 deixa entrever esta dificuldade: “Nos períodos em que a gente 

ficou sem edital, a gente não conseguiu sequer ensaiar, quanto mais ir pra reunião de 

articulação, porque a gente tinha que fazer outros corres pra sobreviver... Como é que eu 

vou pegar busão?”. As agências financiadoras efetivamente incentivam, promovem e 

impulsionam projetos, mas entre os produtores aparece com frequência a crítica em 

relação ao fim dos recursos num momento em que ainda não se conseguiu criar um 

circuito que seja autossustentável, já que não pode contar com um grande público 

consumidor. 

 

Frequentadores 

Como assinala Alisson da Paz, um poeta frequentador de muitos dos saraus da 

periferia: “Os saraus, principalmente os saraus da periferia, todos eles dialogam muito. 

Tipo, ontem eu fui lá no Sarau do Binho e o Jairo [Periafricania], que é do Sarau da 

Cooperifa, estava lá também. E o Rufino... Então tipo, você olha e você fala: «Os caras 

dialogam, sempre dialogam...»” (Entrevista pessoal, 2010). O “diálogo” entre os saraus 

da periferia se dá, principalmente, de acordo com o que aponta Alisson, a partir da 

circulação de pessoas, das “figurinhas repetidas do sarau”, como o poeta costuma chamar 

a esses frequentadores que vão a todos os saraus sem falta. Além deles, segundo Da Paz, 

cada sarau tem suas “figurinhas registradas”, aquelas pessoas que são próprias do bairro 

do sarau e não precisam sair de bairro/sarau em bairro/sarau, como, por exemplo, a já 

mencionada Dona Edite ou Seu Lourival, do Sarau da Cooperifa. A grande preocupação 

dos saraus é, de qualquer forma, que o número de frequentadores aumenta muito 

lentamente. Isto se evidencia nas fotos publicadas nos blogs dos saraus, nas quais quase 

todas as caras acabam por ser familiares para quem tiver frequentado mais de uma vez 

algum dos saraus da periferia. Nas antologias também é possível perceber que, de modo 

geral, existem certos nomes que aparecem em todas. A esse respeito, Fernando Ferrai, do 

Sarau da Vila Fundão, comenta: “Fico triste às vezes com o público, sabe? Porque eu 

vejo que às vezes é o mesmo público: o mesmo público que frequenta o Binho, a Fundão, 

frequenta a Cooperifa. E não é isso que eu quero. Eu quero que a comunidade seja a 

 
142 “A Periferia é o Centro - 10 Anos do Programa VAI” https://www.youtube.com/watch?v=lezP-VjqWi0 

(Acesso em setembro 2015.).  

https://www.youtube.com/watch?v=lezP-VjqWi0


© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 199 

maioria ali. (…) Na verdade, assim, ó, o periférico, de uma forma bem sociológica, 

sempre foi, é um ser muito inibido, porque a todo momento você sofre pressões, pressões 

sociais mesmo, tanto da polícia, quanto do hospital público onde você vai, que você é 

mal atendido, e, na escola, os professores não dão a mínima importância. Posso te dar 

um exemplo: quando eu tinha lá uns oito anos, minha professora jogou meu caderno no 

lixo, porque eu não fazia as lições, mas ela não sabia o que estava por trás, não sabia o 

que estava acontecendo na minha casa. Então, eu vejo o periférico muito inibido. Ele tem 

medo de tudo, ele tem vergonha. E eu também já fui isso. Então, eu vejo que é muito 

difícil a participação deles, por isso, sabe? Eu fico muito feliz quando alguém de lá da 

comunidade participa. Tem algumas pessoas que já vêm participando, só que ainda é 

muito difícil, ainda é um trabalho. E não é trabalho de um ano, dois anos. É um trabalho 

de muito tempo, um trabalho a ser construído” (Entrevista pessoal, 2010) 

Os saraus de poesia da periferia parecem ter uma audiência exclusiva dentro das 

comunidades, um grupo de pessoas que ultrapassou a barreira da “inibição” e que ganhou 

“autoestima”. Não se trata de um conjunto que, nos termos de Bourdieu, teria uma 

“capacidade diferenciada” para adquirir uma “disposição estética” (Bourdieu, 2010), mas 

de um grupo de pessoas comuns com uma atitude diferente para relacionar-se tanto com 

os serviços culturais quanto com qualquer outro tipo de serviço. 

 

Cena literária marginal da periferia 

A proposta dos saraus da periferia forjou um universo de significados e um 

conjunto de comportamentos que se projetariam como os suportes para o 

desenvolvimento cultural do próprio espaço do bar e do bairro periférico. Além da 

estrutura dos estabelecimentos, equipamentos e espaços que fazem do conjunto de saraus 

um “circuito”, todos os poetas e frequentadores dos saraus da periferia têm uma 

preocupação comum ligada à ressignificação de uma ideia de periferia que cultivam e 

exibem nos textos declamados, em seus corpos, nas formas de cumprimentar-se, nas 

manifestações de gosto e nos valores que enaltecem. Diante disso, pode-se dizer que são 

parte de uma “cena”,143 que os engloba, define e lhes dá visibilidade. De acordo com o 

antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, 

 
143 O termo “cena” já foi usado antes para fazer referência ao universo da literatura marginal. A antropóloga 

Érica Peçanha do Nascimento intitulou sua dissertação de Mestrado justamente Literatura Marginal: os 

escritores da periferia entram em cena. A pesquisa foi defendida em 2006 no programa de Pós-graduação 

em Antropologia Social da USP. 
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“o termo “cena”, (…) denota, principalmente, atitudes e opções 

estéticas e ideológicas (…). A “cena” é constituída pelo conjunto de 

comportamentos (pautas de consumo, gostos) e pelo universo de 

significados (valores, regras) exibidos e cultivados por aqueles que 

conhecem e frequentam os lugares “certos” de determinado circuito. 

Em suma, pode-se “frequentar” o circuito, mas “pertence-se” a tal ou 

qual “cena”; enquanto aquele alude à rede, esta tem como referente os 

atores sociais, suportes dos sinais de pertencimentos e escolhas no 

próprio corpo, roupa, no discurso; um é identificável na paisagem, 

enquanto a outra se manifesta nas atitudes (2007, p. 251). 

O poema “Bar e poesia” de Edilene Santos, frequentadora dos saraus da zona Sul, 

é um claro exemplo para que se possa compreender o que chamamos de “cena” dos 

saraus, já que propõe a existência de um “nós” que parece estar localizado nos bares e nas 

“noites paulistanas”, e que se entende como parte de um universo de valores e gostos 

ligados a “bocas simples”, com seus habitus e regras “sem cerimônia”. 

Andava meio entediada/ De bailar pelos salões/ Antigos,/ De viver 

eternamente/ De castigo/ Nos museus e relíquias/ Do passado…// (…) 

A Poesia em carne e osso!// Brincou com os copos/ acendeu um 

cigarro/ roubou um sorriso/ Deu mais um trago./ Ganhou os meninos 

do rap/ do rock, do pop, do soul/ ganhou beijos e afagos/ chorou com 

gosto amargo/ gostou dos aplausos… e ficou…// E gostou de ser 

humana/ de ouvir das bocas simples/ histórias dos becos/ e das 

quebradas/ de vilas, de maravilhas/ de gente apaixonada…/ Desde 

então ela passeia/ sem cerimônia alguma/ pelas noites paulistanas.// 

Não tentem aprisioná-la:/ ela é senhora/ e soberana// Não pertence a 

ninguém” (Coletivo Cultural Sarau do Ademar, 2011, p. 22). 

A ressignificação da ideia dos saraus na periferia em relação com os saraus 

exclusivos do século XIX (que ocorriam nas casas de determinados personagens da alta 

sociedade ou em espaços onde se desenvolvia a sociabilidade intelectual nessa época) 

parece ser, de acordo com o que propõe o poema de Edilene Santos, uma forma de 

deslocar a poesia de um lugar “chato” – no sentido em que seria um objeto de culto 

distanciado, tanto espacial quanto temporalmente – para um lugar mais cotidiano, rodeada 

de cigarros, copos e corpos. Surge, então, uma poesia mais corporal, de “carne e osso”, 

sem “cerimônias”, que conta histórias de pessoas “simples”. A justificação dessa 

mudança de cenário se baseia no argumento de que a poesia não tem dono. A partir deste 

processo de dessacralização da “tendência gramatológica constitutiva da cultura 

europeia” e, segundo Ángel Rama, também americana (1998, p. 22), os “donos da 

palavra”, dos quais falava Rama em seus estudos relativos ao funcionamento da cidade 

letrada desde o princípio da colonização, no século XVI, deixam de ser os únicos a se 

expressarem através da letra. 
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A construção da ideia de uma “cena” de saraus se realiza no poema de Edilene 

Santos através de complexos mecanismos retóricos e de estilo através dos quais projeta-

se como objetivo fundamental a produção de diversas formas de identificação entre o 

orador e o público ouvinte, pondo em funcionamento senhas de pertencimento no próprio 

discurso. 

Tal como nos dá a entender o poema de Edilene Santos, em consonância com a 

afirmação de Magnani, a ideia de uma “cena” de saraus não somente se realiza nos textos 

e gostos, mas também no corpo dos declamadores, na medida em que este acompanha e 

enfatiza o pertencimento. Ser poeta dos saraus da periferia paulistana é algo que se 

completa no e com o corpo: as formas de falar e de rimar, de aproximar-se do microfone, 

de ficar em pé, os movimentos das mãos e a própria atitude corporal fazem parte de um 

conjunto de comportamentos exibidos e cultivados nesses espaços. Trata-se de uma 

corporalidade que se associa a biografias vinculadas à dor provocada pela discriminação, 

pela pobreza, bem como por outros fatores como a religiosidade, o esgotamento corporal, 

a convivência com a morte e a violência em suas diferentes formas, mas que são 

ressignificadas como capitais simbólicos. A origem nordestina, por exemplo, que também 

pode ser causa de sofrimentos por conta do preconceito de lugar e dos julgamentos raciais 

e morais, faz-se presente nos saraus a partir de um sorriso pícaro e um poema rimado em 

forma de poesia de cordel que alguém que veio do Nordeste ou é filho de nordestinos 

declama de memória durante longos minutos. A negritude, vivida e construída no dia-a-

dia em tensão com o racismo, torna-se nesses espaços uma força ancestral expressada 

muitas vezes através do RAP, cujos textos, quando declamados por homens, surgem 

acompanhados por uma postura de corpos erguidos, sem sorrisos nem expressões 

sensuais, e com claros gestos de hostilidade.144 O cansaço corporal, produto de longas 

horas perdidas nos deslocamentos urbanos, que todo trabalhador e trabalhadora da 

periferia suporta diariamente, é expressado por uma mulher através da transformação de 

uma pichação captada em uma parede do caminho em objeto de declamação: “Todos 

caem, mas só os fracos continuam caídos”. A realidade de um professor das regiões 

suburbanas, que costuma ver seus alunos abandonarem a escola para entrar no mundo do 

varejo das drogas, aparece nos saraus sob a forma de um relato sublinhado por punhos 

 
144 Esta corporalidade evidencia a mesma coisa que Maria Rita Kehl presenciou em um show dos Racionais 

MC´s: “Há uma mudança de atitude, partindo dos rappers e pretendendo modificar a autoimagem e o 

comportamento de todos os negros pobres do Brasil: é o fim da humildade, do sentimento de inferioridade 

que tanto agrada à elite da casa grande, acostumada a se beneficiar da mansidão – ou seja, do medo” (Kehl, 

apud Salles, p. 136) 
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que golpeiam o peito e mãos em forma de “ele”, imitando uma arma. Uma vida inteira 

em um bairro periférico traduz-se num poema dedicado por um homem já idoso a Dona 

Edite, moradora do bairro que está sentada diante do microfone. (Dona Edite é uma 

mulher cega de mais de setenta anos, que todas as semanas vai ao Sarau da Cooperifa, 

onde recita longos poemas memorizados a partir das gravações em fita cassete feitas por 

uma sobrinha). As tão perseguidas práticas das religiões afro-brasileiras,145 roubam a cena 

em forma de canto na voz de uma mulher negra, que se ajoelha ao nomear um orixá, 

acompanhando suas palavras com um conjunto de gestos eloquentes com as suas mãos.146 

Os exemplos são infindáveis. Cada pessoa que vai a um sarau expressa sua identificação 

com a “periferia” não somente por meio dos textos, mas também através do próprio corpo, 

podendo-se reconhecer assim uma “cena” periférica não apenas através das palavras, mas 

principalmente nos esquemas de corpos em movimento. 

Outro elemento que evidencia a existência de uma “cena” literária nos saraus da 

periferia é a pauta de consumo em relação à literatura. Os declamadores dos saraus, em 

muitas ocasiões, mostram-se não apenas como escritores, mas também como leitores, e 

as referências que costumam surgir muitas vezes se repetem. Um exemplo característico 

neste sentido é o poema “Tem gente com fome”, de Solano Trindade, que se tornou uma 

espécie de clássico dos saraus. Outro texto que é comum escutar nas noites de sarau é 

“Navio negreiro”, de Castro Alves.147 Também se costuma fazer referência a Carolina 

Maria de Jesus, bem como a João Antônio, Plínio Marcos e Lima Barreto, todos eles 

considerados como referências não somente pela temática dos textos, mas principalmente 

pelas biografias, muitos dos quais são reconhecidos não só como autores, mas também 

como ativistas negros. Esta genealogia, por outro lado, além de legitimar a literatura 

produzida na periferia, apresenta os princípios geradores de uma noção de “gosto” 

(BOURDIEU, 2010), que circula amplamente entre esses poetas. Como sabemos, a partir 

de Bourdieu, o gosto não é uma característica inata ao indivíduo, mas um hábito ligado 

diretamente às diferentes posições no espaço social, isto é, ao “estilo de vida”, estando 

formado por esquemas geradores que são tanto éticos como estéticos. 

 
145 TINOCO. Dandara. “Levantamentos mostram perseguição contra religiões de matriz africana no Brasil”. 

O Globo, 10.08.2014. Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/levantamentos-mostram-

perseguicao-contra-religioes-de-matriz-africana-no-brasil-13550800 (Acesso em setembro de 2015.) 
146 Como assinala De Certeau em relação aos gestos de oração: “As mãos levam em si uma inteligência das 

coisas cotidianas e sabem das ternuras ou dos afazeres que carecem de nome; também têm a capacidade de 

dizer aquilo para o qual o intelecto ainda não tem ou deixou de ter vocabulário. Só apertam o vazio: não 

obstante, o que designam não é a ausência, mas uma aspiração ou uma certeza da fé” (2006, p. 36). 
147 Dois dos poetas que tradicionalmente declamam longos fragmentos do poema de Castro Alves são 

Helber Ladslau e Dona Edite. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/levantamentos-mostram-perseguicao-contra-religioes-de-matriz-africana-no-brasil-13550800
http://oglobo.globo.com/sociedade/levantamentos-mostram-perseguicao-contra-religioes-de-matriz-africana-no-brasil-13550800
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O processo de legitimação e esquematização do gosto destes escritores se processa 

através da construção de uma genealogia que responde a seus padrões, como vimos acima, 

mas também por meio da referência presente tanto nos textos publicados quanto nas 

declamações dos saraus aos autores que frequentam o circuito e pertencem à cena. Nos 

saraus de poesia, é comum que alguns poetas leiam textos de outros que estão presentes 

nesse exato momento ou que participam habitualmente do sarau, estabelecendo uma 

biblioteca móvel cujo meio de sustentação é a própria voz, como nos dá a entender um 

poema de Ni Brisant intitulado, justamente, “Sarau”: “Depois que me ouvi nos outros,/ 

nunca mais falei sozinho./ Meu monólogo é agora/ diálogo diário” (2013, p. 40). Essa 

modalidade dialógica não apenas funciona como um processo de legitimação, mas 

também abre reflexões em torno do conceito de autoria, já que a declamação de um texto 

escrito por outro poeta traz um elemento adicional que tem a ver, principalmente, com a 

forma de corporalizá-lo, de pronunciá-lo, de rimá-lo e, inclusive, com o momento e o 

entorno no qual se recita, autorizando o próprio declamador na condição de autor. A 

concepção de poesia, neste sentido, como veremos mais adiante, não se associa a uma 

ideia de texto fixo, mas passa a ser pensada com base no movimento e na transformação, 

como parte de um diálogo coletivo, como dá a entender o poema de Ni Brisant. 

A referência aos autores que compõem o mundo dos saraus também aparece em 

vários poemas, mas, sem dúvida, um dos exemplos mais significativos é “Bom conselho”, 

de Michel Yakini: 

VAZ… 

VAZ… 

MICHEL 

Ao sair da PERIAFRICANIA 

E pegar o BUZO 

Rumo ao centro 

Não se esqueça de levar 

Seu livro preferido 

Que está 

AKINS 

Ponha numa 

SACOLINHA 

Não ligue para aqueles 

Que criticam seu vício de leitura 

Pois lendo muito 

O único risco que você corre 

É o de ficar meio 

GOG (…) (Sarau Elo da Corrente, 2008, p. 99) 
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A soma de citações e referências que se atualizam neste poema configura um mapa 

nominalista que constitui em seu conjunto uma biblioteca comum organizada de acordo 

com uma propriedade pontual: mediante o jogo de citações dos nomes próprios como se 

fossem palavras do dia-a-dia, dá a entender o vínculo estreito que estes autores têm com 

os referentes da realidade social, por um lado, e ressalta a identificação que eles têm com 

a cotidianidade e com o corpo do próprio leitor, por outro. A grafia em maiúsculas para 

referir os nomes dos autores evidencia que, apesar da afinidade com o meio, suas figuras 

se destacam visivelmente. 

Com tudo isso, o eu lírico do poema de Yakini apresenta a si mesmo como leitor 

e parte de uma cadeia produtiva responsável pela consagração desses nomes. Como diz 

Bourdieu, “o artista que faz a obra está feito no seio do campo de produção, por todo o 

conjunto daqueles que contribuem para «descobri-lo» e consagrá-lo como artista 

«conhecido» e «reconhecido»” (Bourdieu, 1997, p. 253).  

Nessa cadeia da qual fala Bourdieu podem ser incluídos não apenas poemas de 

estilo similar ao de Yakini, como também a série de prólogos, orelhas, contracapas, ou 

mesmo participações especiais em certas antologias assinadas pelos nomes mais 

reconhecidos do grupo de escritores da periferia, entre os quais se destacam Ferréz e 

Sérgio Vaz. Ao longo destes anos de consolidação da cena dos saraus, foi-se 

desenvolvendo também outro tipo de mecanismo ligado a esta “cadeia produtiva de 

consagração de nomes”, e um dos casos que merecem destaque é dos concursos literários. 

Em 2013, por exemplo, o escritor Rodrigo Ciríaco organizou o concurso “Pode pá que é 

nóis que tá”, com o objetivo de revelar talentos da periferia em meio aos jovens com idade 

entre 12 e 17 anos, estudantes da rede de escolas públicas de São Paulo.148 O concurso 

tinha sua premiação ligada à publicação dos textos em uma antologia e a uma quantia em 

dinheiro para os três primeiros lugares.149 Houve uma nova edição desse concurso em 

 
148 “O 1º Concurso Literário «Pode pá que é nóis que tá» é uma realização das Edições Um por Todos, selo 

editorial criado pelo coletivo Os Mesquiteiros para desenvolver e divulgar a produção de escritores e grupos 

independentes que atuam nas periferias paulistanas. Este concurso tem caráter exclusivamente cultural e 

visa estimular a criação literária entre estudantes de escolas públicas, como uma das ações integrantes do 

projeto contemplado pelo VAI – Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, da Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo, no ano de 2013. (…) Podem participar apenas estudantes do ensino 

fundamental ou médio, matriculados em escolas públicas (municipal, estadual ou federal), com idade entre 

12 e 17 anos e moradores do município de São Paulo.” 

https://www.facebook.com/EdicoesUmPorTodos/photos/a.165044020339852.1073741832.15758923108

5331/165590716951849/?type=3&permPage=1 (Acesso em setembro de 2015.) 
149 “Serão selecionados 60 (sessenta) textos, 30 (trinta) em cada uma das categorias, para integrarem a 

antologia literária resultante deste concurso, intitulada Pode pá que é nóis que tá – volume II.Entre os 60 

(sessenta) textos publicados serão escolhidos 6 (seis), 3 (três) em cada uma das categorias, cujos autores 

https://www.facebook.com/EdicoesUmPorTodos/photos/a.165044020339852.1073741832.157589231085331/165590716951849/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/EdicoesUmPorTodos/photos/a.165044020339852.1073741832.157589231085331/165590716951849/?type=3&permPage=1
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2015, quando se divulgou um edital basicamente com as mesmas condições e premiações. 

Em 2014, o coletivo da Zona Sul conhecido como Correspondência Poética organizou o 

Primeiro Festival de Poesia da Cidade de São Paulo,150 ao qual se apresentaram não 

apenas poetas da periferia, mas também vários outros cujo perfil se relacionava com este 

tipo de produção. O primeiro prêmio, por exemplo, foi conquista por Akins Kintê, poeta 

frequentador do Sarau Elo da Corrente e Cooperifa.  

Considerações finais: o movimento 

É importante considerar, neste ponto, que a organização desse circuito e essa cena 

dos saraus não foi programada, nem continua sendo. Desde o começo até hoje, vários 

saraus nasceram e morreram, outros mudaram de localização, outros situaram suas ações 

no próprio centro da cidade. Paralelamente, ao longo do processo de formação da cena, o 

capital simbólico que os identifica foi-se tornando cada vez mais sólido e reconhecível, 

fato que tornou possível seu desprendimento do território (bar-rua-bairro-periferia) e sua 

maior circulação pela cidade. Em síntese, o reconhecimento situado que os definiu (a 

partir dos bares e da localização dos mesmos) adquire em alguns deles outro tipo de lógica 

que supera a dimensão territorial como elemento determinante para o seu funcionamento. 

Neste sentido, resulta interessante associar as categorias de circuito e de cena que 

desenvolvemos neste artigo com a ideia de “movimento” com a qual se identifica o grupo 

que faz parte dos saraus, que deixa entrever a sua condição de formulação e reformulação 

constantes. Diz Michel Yakini: Quando falo [em] movimento literário, isso quer dizer 

que ele tá dinamizando, tá circulando. Então, não é algo que vem numa cartilha, que só 

se faz de uma forma. É por isso que os saraus são diferentes, porque é movimento. Se ele 

fosse, por exemplo, algo tipo cartilha, se fosse partido, tinha que ser igual em todos os 

lugares. Ia ter um formato só. Ia ter que ser em espaços exatamente iguais. Ia ter que ser 

sempre os mesmos textos sendo falados. Movimento, não, movimento é aquilo que 

circula. É aquilo que hoje pode ser de um jeito e amanhã de outro, mas é considerado 

como importante. E por que é que não tem como fugir desse lance de movimento? Porque 

a nossa literatura é predominantemente oral e a oralidade se transforma a todo instante. 

 
serão premiados de acordo com a classificação obtida: 1º lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais) + kit cultural 

com camiseta, CDs e livros; 2º lugar – R$ 300,00 (trezentos reais) + kit cultural com camiseta, CDs e livros; 

3º lugar – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) + kit cultural com camiseta, CDs e livros.”  

https://www.facebook.com/EdicoesUmPorTodos/photos/a.165044020339852.1073741832.15758923108

5331/165590716951849/?type=3&permPage=1 (Acesso em setembro de 2015.) 
150 “Correspondência poética” http://www.correspondenciapoetica.com.br/regulamento.html (Acesso em 

setembro de 2015.) 

https://www.facebook.com/EdicoesUmPorTodos/photos/a.165044020339852.1073741832.157589231085331/165590716951849/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/EdicoesUmPorTodos/photos/a.165044020339852.1073741832.157589231085331/165590716951849/?type=3&permPage=1
http://www.correspondenciapoetica.com.br/regulamento.html
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Eu falo um texto hoje, e, amanhã, eu ponho outra entonação. Já é uma mudança. 

(Entrevista pessoal, 2010). Acreditamos que esta afirmação enriquece particularmente a 

discussão, na medida em que ressalta a questão estética como determinante na hora de 

pensar na disposição dos saraus no mapa. A particularidade do fato de que os instrumentos 

de acumulação do capital simbólico estejam atravessados pela voz e pelo corpo surge 

como um fator central que contribui para a configuração do dinamismo da proposta deste 

grupo.  
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O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS ASSOCIANDO A MÚSICA AO 

ENSINO E À SAÚDE NO NORDESTE DO BRASIL. 

The development of workshops associating music to education and health in northeastern 

Brazil 
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Resumo 

De 2011 a 2014 a Fiocruz celebra o centenário das expedições do Instituto Oswaldo Cruz aos 

sertões do Brasil (1911-1913), quando Carlos Chagas, Belizário Pena e outros descreveram a 

situação de saúde em profundos rincões de pobreza da época. A Expedição Pernambuco, que teve 

o tema “Cultura para a superação da pobreza com saúde, ciência e educação”, contou com duas 

atividades: o Curso de Férias e o Fórum de integração com arte e cidadania para a cultura com 

saúde, ciência e educação. O curso de férias aconteceu no período de 23 a 27 de Janeiro de 2012, 

com 40 horas, em Paudalho, município do interior de Pernambuco. Nesse contexto, foi oferecida 

uma oficina intitulada “Ciência e Saúde através da Música”, que teve a duração de 3 horas. Além 

do curso de férias foram desenvolvidas quatro oficinas, com o mesmo título e no mesmo período, 

com duas horas cada uma. As oficinas disponibilizaram 20 vagas e todas elas foram preenchidas. 

Duas oficinas foram oferecidas aos professores da cidade, uma aos alunos e uma aos agentes de 

saúde. As atividades foram realizadas utilizando-se projetor multimídia, computador pessoal, 

apresentação de slides contendo as letras das músicas que foram ouvidas e discutidas, aparelho 

de som, e CDs diversos da música popular brasileira. As cinco oficinas foram avaliadas de forma 

oral, pelos participantes, ao final do curso. As gravações das avaliações foram feitas com o 

consentimento dos participantes e foi realizada através do gravador do aparelho smartphone 

iPhone 3GS, da Apple Inc.  Os participantes se mostraram muito felizes, animados e até mesmo 

emocionados com o trabalho realizado. A oferta das oficinas, a interação com os amigos e colegas 

que participaram do trabalho, bem como o contato com o povo acolhedor de uma cidade como 

Paudalho, nos fazem esperar por oportunidades de novas expedições científicas. 
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Abstract 

From 2011 to 2014 Fiocruz celebrates the centenary of the Instituto Oswaldo Cruz 

expeditions to the backlands of Brazil (1911-1913), when Carlos Chagas, Belizário Pena 

and others have described the health situation in deep corners of poverty of the period. 

The Expedition Pernambuco, which had the theme "Culture to overcome poverty with 

health, science and education," featured two activities: the Summer Course and Forum 

integration with art and culture to citizenship for health, science and education. The 

summer school took place from 23 to 27 January 2012, with 40 hours in Paudalho, a city 

in the state of Pernambuco. In this context, it was offered a workshop entitled " Science 

and Health Through Music ", which lasted three hours. Besides summer school it was 

developed four workshops with the same title and in the same period, of two hours each. 

The workshops have provided 20 vacancies and all of them were filled. Two workshops 

were offered to the city's teachers, one for students and one for health workers. The 

activities were carried out using multimedia projector, personal computer, slide show 

containing the lyrics of songs that were heard and discussed, stereo player, a lot of CDs 

of Brazilian popular music. The five workshops were evaluated orally, by participants at 

the end of the course. The recordings of the evaluations were made with the consent of 

the participants and was conducted through the recorder of smartphone iPhone 3GS , 

Apple Inc. The participants were very happy, excited and even thrilled with the work 

done. The offering of workshops, the interaction with friends and colleagues that 

participated in the study, as well as contact with the warm people of a city like Paudalho, 

make us wait for opportunities of new scientific expeditions. 

Palavras-chave: Música; Ciências da saúde; Ensino; Expedição Científica; FIOCRUZ. 

Key-words: Music; Health education; Teaching; Scientific expedition; FIOCRUZ. 
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1. O CONTEXTO DA EXPEDIÇÃO 

De 2011 a 2014 a FIOCRUZ celebra o centenário das expedições do Instituto 

Oswaldo Cruz aos sertões do Brasil (1911-1913), quando Carlos Chagas, Belizário Pena 

e outros descreveram a situação de saúde em profundos rincões de pobreza da época. Com 

o Plano Brasil sem Miséria, o país se mobiliza para ampliar o acesso aos serviços públicos 

(água, energia elétrica, saúde, educação, saneamento, entre outros). Saúde, educação e 

cultura são elementos essenciais da superação da pobreza e, lamentavelmente, ainda 

persiste uma gama importante de doenças infeciosas que são geradas e geradoras de 

pobreza, atingindo mais de cem milhões de brasileiros e impactando em suas condições 

de vida e trabalho.  

A escolha pelo município de Paudalho para a realização da primeira expedição 

deve-se ao fato do município constar entre os prioritários do projeto Sanar para enfrentar 

3 doenças negligenciadas (Esquistossomose, Helmintoses e Tuberculose) e ao fato do 

Espaço Ciência já desenvolver parceria para educação científica com a rede pública do 

Município. Paudalho também pode ser considerado representativo dos pequenos 

municípios que lidam e lutam bravamente contra a pobreza. Pelo censo do IBGE de 2010, 

Paudalho tem 277,5 km2 e 51.357 habitantes, vivendo em 19.073 domicílios, 13.097 

urbanos e 5.976 rurais.  

A Expedição Pernambuco, que teve o tema “Cultura para a superação da pobreza 

com saúde, ciência e educação”, contou com duas atividades: o Curso de Férias “Saúde é 

o que interessa, doença é que não presta”, e o Fórum de integração com arte e cidadania 

para a cultura com saúde, ciência e educação. 

Além do relato de experiência que se teve a intenção de fazer, com a produção 

desse artigo, procuramos desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa, que foi 

realizada em cinco oficinas. Martinelli (1999) registra que em pesquisas de abordagem 

qualitativa, todos os fatos e fenômenos são significativos e relevantes. Assim, a pesquisa 

teve caráter descritivo e possuía o interesse em descobrir e observar os fenômenos, 

procurando conhecer as perceções dos diferentes grupos profissionais que fizeram parte 

das oficinas. É pertinente informar que na pesquisa qualitativa não há uma divisão 

completamente rígida entre as etapas da investigação e que os registros coletados se 

transformam (ou podem se transformar) em dados importantes da pesquisa (Bortoni-

Ricardo, 2011).  
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Informações cruciais da nossa pesquisa foram apresentadas aos participantes, 

esclarecendo-se as possíveis conexões entre o conteúdo das letras de algumas músicas da 

MPB ao ensino de ciências e da saúde, sendo também explicado a eles que os dados da 

pesquisa seriam apresentados em eventos de natureza científica e de que seria respeitado 

o fato de alguns participantes optarem, livremente, pela não participação na investigação. 

Como o acolhimento e a recetividade foram enormes, as pessoas que ocuparam as 120 

vagas concordaram, na sua totalidade, em participar do trabalho. Os dados da pesquisa 

foram coletados na forma de registros fotográficos e de gravações eletrônicas. 

 

Atividade 1: Curso de Férias “Saúde é o que interessa, doença é que não presta” 

A atividade aconteceu no período de 23 a 27 de janeiro de 2012, com 40h de curso, 

em Paudalho, município da zona da mata norte de Pernambuco. O referido curso, que foi 

realizado na Escola Estadual Confederação do Equador, ofereceu 10 vagas para 

professores da educação básica, 20 para alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

10 para agentes de saúde. O curso foi desenvolvido em parceria com a unidade da Fiocruz 

em Pernambuco, o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães e teve o apoio do Programa 

Sanar, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, por meio do Programa de 

Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (Sanar). 

A programação do curso contou com aulas, palestras e discussões de relevantes 

figuras da ciência nacional, como o Prof. Dr. Antônio Carlos Pavão, à época Coordenador 

da área de Ensino da CAPES, Dra. Tania Cremonini de Araújo-Jorge, à época Diretora 

do Instituto Oswaldo Cruz, e de diversos outros pesquisadores e professores. Nesse 

contexto, tive a oportunidade de oferecer uma oficina intitulada “Ciência e Saúde através 

da Música”, realizada no dia 24/01/2012, no turno da tarde, que teve a duração de 3 horas. 

A experiência foi de grande valia e tive o privilégio de contar, além dos 40 alunos 

matriculados, com a presença de pessoas que valorizam por demais trabalhos dessa 

natureza, como a Dra. Tereza Cristina Favre. 

Os Cursos de Férias do IOC são conduzidos por estudantes de pós-graduação e de 

iniciação científica, sob a orientação de professores pesquisadores dos diversos 

programas de pós-graduação das instituições participantes. A metodologia tem se 

mostrado eficiente como instrumento de mudança na prática pedagógica dos professores. 

Num primeiro momento os professores e alunos são convidados a formular questões sobre 
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um dado tema previamente selecionado. Em seguida elaboram hipóteses, fazem 

experimentos, discutem os resultados e assim constroem seu conhecimento sobre o 

assunto. Os professores-cursistas são estimulados a desenvolver projetos de pesquisa em 

ciência básica, em educação e/ou em sociologia das ciências na volta às suas escolas.  

 

Atividade 2: Cultura com saúde, ciência e educação: Fórum de integração com arte  e 

cidadania 

Para essa segunda atividade foram realizadas quatro oficinas, com o título 

“Ciência e Saúde através da Música”, com duas horas cada uma. As oficinas 

disponibilizaram 20 vagas e, felizmente, todas elas foram preenchidas. As atividades 

foram oferecidas nos dias 23/01, nos turnos da manhã e da tarde e 24/01, no turno da 

manhã. Duas oficinas foram oferecidas aos professores da cidade, uma aos alunos e uma 

aos agentes de saúde. Essas oficinas aconteceram em uma escola municipal, no centro da 

cidade de Paudalho. As oficinas foram desenvolvidas com o auxílio dos seguintes 

materiais: projetor multimídia (data show), computador pessoal, apresentação de slides 

contendo as letras das músicas que foram ouvidas e discutidas, aparelho de som micro-

system, e CDs diversos da música popular brasileira. As figuras 1, 2, 3, 4 e 5 fazem 

referência a alguns momentos que aconteceram ao longo das oficinas. 

 

Fig 1. Marcelo ministrando a oficina “Ciência e Saúde através da Música” para os alunos do curso de 

férias. 
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Fig 2. Oficinas destinadas aos docentes.  Fig 3. Oficina que foi ministrada para os alunos 

da cidade de Paudalho. 

 Fig 4. Marcelo e alunos, ao término de uma das 

oficinas – a que foi desenvolvida para os agentes 

de saúde. 

 

 Fig 5. A orientadora, Dra. Tania Cremonini de 

Araújo-Jorge, visita o trabalho do orientando 

Marcelo ao término de uma das oficinas 

ministradas. 

 

As cinco oficinas que foram realizadas (uma na primeira atividade e quatro na 

segunda) foram avaliadas de forma oral, pelos participantes, ao final do curso. As 

gravações das avaliações foram feitas com o consentimento dos participantes e foram 

realizadas com o auxílio do gravador do aparelho smartphone iPhone 3GS, da Apple Inc. 

Os participantes se mostraram muito felizes, animados e até mesmo emocionados com o 

trabalho realizado. A seguir, apresento algumas avaliações qualitativas de alguns dos 120 

participantes (40 no curso de férias e 20 em cada uma das 4 oficinas oferecidas na 

atividade 2): 

Professor 03, da Oficina do Curso de Férias: “Nunca tinha pensando em usar a 

música para ensinar... é uma coisa (sic) tão óbvia, tão barata. O professor é muito alegre, 

preparado e inteligente... tomara que ele esteja connosco em outras vezes”. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 214 

Professora 07, da Oficina do Curso de Férias: “Com certeza vou trabalhar as 

músicas com os meus alunos... posso fazer exercícios, provas e até mesmo discutir um 

assunto qualquer de Ciências com esse recurso. Obrigado professor Marcelo.” 

Aluno 14, da Oficina do Curso de Férias: “O trabalho foi muito legal, divertido e 

alegre... volte sempre”. 

Aluna 26, da Oficina do Curso de Férias: “Agora vou começar a prestar atenção 

nas letras das músicas... aprendi que elas podem me ensinar muitas coisas”. 

Agente de saúde 33, da Oficina do Curso de Férias: “Obrigado... vou tentar 

trabalhar assim com os meus pacientes mais desanimados. Quem sabe essa alegria das 

músicas não ajudam (sic) o paciente a melhorar?” 

Agente de saúde 39, da Oficina do Curso de Férias: “Achei muito divertido. Você 

poderia ir aos postos de saúde aqui de Paudalho fazer esse trabalho lá?” 

Professora 45, da Oficina 1, da atividade 2: “Gostei muito. Foi uma aula e tanto”. 

Professora 63, da Oficina 2, da atividade 2: “Interessante, divertida, muito 

animada. Pena que só tinha 20 professores aqui!” 

Aluno 87, da Oficina 3, da atividade 2: “Gostei demais e vou falar com os meus 

colegas. Quem sabe não descobrimos mais músicas aqui da região mesmo que podem 

nos ensinar?” 

Agente de saúde 111, da Oficina 4, da atividade 2: “Obrigado professor 

Marcelo... gostei de cada fala e vou tentar aplicar no meu serviço”. 

  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apresento a nossa alegria e grande satisfação por ter feito parte de uma equipe de 

expedicionários como essa. A oferta das oficinas, a interação com os amigos e colegas 

que participaram do trabalho, bem como o contato com o povo acolhedor de uma cidade 

como Paudalho, nos fazem esperar por oportunidades de novas expedições científicas... 
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A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR NO CONTEXTO DA TERAPIA 

COMUNITÁRIA  

The practice of popular education in the context of community therapy 

 

CAVALCANTE, Alexandre Guimarães Bezerra153, LUNA, Geisy Lanne Muniz154, 

&MATSUE, Regina Yoshie155 

 

Resumo 

A Terapia Comunitária (TC) desenvolvida no Projeto Quatro Varas, em Fortaleza-Ce-Brasil, é 

fundamentada na dinâmica em grupo, onde os indivíduos interagem e socializam suas angústias, 

fomentando a formação de redes sociais solidárias na comunidade ao envolver os diversos contextos seja 

familiar, institucional e social, nas categorias da participação e diálogo. O presente artigo tem como objetivo 

relatar a experiência da Educação Popular no contexto da Terapia Comunitária. Tendo como referencial 

teórico o grande Educador Paulo Freire, o texto retrata o exercício da Educação Popular no âmbito da TC, 

sendo esta uma ferramenta de transformação da realidade social na medida em que promove o 

empoderamento dos sujeitos e, desse modo, favorece o surgimento do sentimento de pertencimento e 

construção da autonomia. O Processo de Educação evidenciado a partir do estímulo dialógico entre seus 

participantes promove o estabelecimento de vínculos, condição significativa para a ampliação das 

potencialidades relativas à resolução de problemas pertinentes ao convívio social. A Pedagogia de Paulo 

Freire representa um dos principais eixos teóricos que fundamentam a TC, logo, entende-se que a prática 

da Educação Popular só é possível com o envolvimento e a participação efetiva dos sujeitos no processo.  

Abstract 

The Community Therapy (CT) developed in Project Four Sticks in Fortaleza-Ce, is based on the dynamic 

group where individuals interact and socialize their troubles, promoting the formation of solidary social 

networking community to involve the various contexts of family, institutional and social, in the categories 

of participation and dialogue. This article aims to describe the People's Education experience in the context 

of Community Therapy. The theoretical reference the great educator Paulo Freire, the text depicts the 

exercise of Popular Education in the TC universe, which is a tool for transformation of social reality in that 

it promotes the empowerment of individuals and thus favors the emergence of sense of belonging and 

building autonomy. The Process of Education evidenced from the dialogic stimulus among its participants, 

promotes the establishment of ties, a significant condition for the expansion of the potential for solving 

problems relevant to social life. The pedagogy of Paulo Freire is one of the main theoretical axes underlying 

the TC, so it is understood that the practice of Popular Education is only possible with the involvement and 

effective participation of individuals in the process. 
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Data de submissão: junho de 2018 | Data de aceitação: setembro de 2018. 

 
153  ALEXANDRE GUIMARÃES BEZERRA CAVALCANTE - Universidade de Fortaleza. E-mail: 

alexandre.gbc@hotmail.com.  
154 GEISY LANNE MUNIZ LUNA - Universidade de Fortaleza, BRASIL. E-mail: 

alexandre.gbc@hotmail.com.  
155 REGINA YOSHIE MATSUE - Universidade de Tsukuba/Japão. JAPÃO. E-mail: 

alexandre.gbc@hotmail.   

 

 

mailto:alexandre.gbc@hotmail.com
mailto:alexandre.gbc@hotmail.com
mailto:alexandre.gbc@hotmail


© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 217 

INTRODUÇÃO 

A Terapia Comunitária é uma abordagem terapêutica em grupo, que visa a 

promover a saúde e prevenir o adoecimento, técnica também eficaz na atenção primária 

em saúde mental, fomentadora da formação de redes sociais solidárias e de identidade 

cultural das comunidades, abrangendo diversos contextos familiares, institucionais e 

sociais (Barreto, 2005). O Ministério da Saúde Brasileiro tem adotado esta técnica em 

alguns municípios como uma ferramenta de ação nos serviços de atenção primária em 

saúde, por ser uma metodologia eficiente para o trabalho em grupo, com a finalidade de 

promover a saúde, a melhora da autoestima e a construção de redes solidárias.  

Barreto (2005) destaca que a Terapia Comunitária reforça a dinâmica interna de 

cada indivíduo, para que este possa descobrir seus valores, suas potencialidades e tornar-

se mais autônomo e menos dependente. As crises e os problemas são observados e 

resolvidos como partes integradas de uma rede complexa, cheia de ramificações, que 

interligam as pessoas em um todo. Envolve a biologia (corpo), a psicologia (mente e 

emoções), a sociologia (contexto cultural) e a educação (pedagogia freireana). Esses 

aspectos estão interligados e todas as partes influenciam umas às outras.  

A TC tem por objetivo criar um cinturão de atenção, cuidado e prevenção, na 

perspectiva da melhoria da qualidade de vida de seus participantes, tendo na Educação 

Popular um dos seus principais fundamentos. Favorecendo, desse modo, a inserção social 

de vários indivíduos que fazem parte de uma grande demanda assistencial reprimida. 

Nesse sentido, percebe-se a urgência na criação de alternativas de assistência que atendam 

a todos que necessitam, sobretudo, diante dos resultados de Estudos, os quais revelam 

que uma grande parcela da população vive em situação de vulnerabilidade social e 

econômica, apresentando um quadro de queixas múltiplas (Barsaglin, 2007; Yoshino, 

2007; Vasconcelos, 2011; Teixeira, 2011). 

As atividades realizadas na TC estão inseridas em um espaço terapêutico e 

pedagógico de escuta e desabafo, que acolhe adultos com problemáticas familiares, 

distúrbios mentais leves e doenças psicossomáticas, tais como tendências suicidas, 

depressão, pânico, medo e alcoolismo na família. Partem de uma situação problemática 

trazida por uma pessoa ou família em crise, estando pautadas, conforme perspectiva 

freireana, no exercício do diálogo e na composição de uma “visão de mundo” de forma 

crítica, estimulando a participação dos sujeitos. No que diz respeito ao aspecto 
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metodológico, após a exposição do sofrimento, o dirigente questiona o grande grupo 

quanto à possibilidade de alguém ter vivido alguma experiência similar, e o que tem feito 

para superá-la. Não é permitido fazer julgamentos, dar conselhos, fazer sermão ou 

discurso, apenas a socialização das vivências pessoais. Avalia-se que, identificada na TC, 

a Educação Popular possibilitou a mudança da “leitura de Mundo” dos sujeitos 

envolvidos, contribuindo para a melhoria da autoestima, consecução da autonomia, 

eclosão do sentimento de vinculação e, sobretudo, entendimento de cada ente frente à 

responsabilidade e apoio social, corroborando a ressignificação da práxis.  

Falar de Educação Popular implica no entendimento das diversas terminologias 

utilizadas em épocas diferentes, ajustadas aos contextos e conveniências momentâneas da 

sociedade. Desse modo, a Educação Popular permeia uma série de significações e 

alcunhas, carreando, portanto, designações tais como; educação permanente, educação de 

adultos, educação de base, dentre outras (Garcia, 1982, p. 57) 

Assim, quando imersos na Educação Popular, nascida no fervor das lutas 

populares na América Latina, estamos voltados para edificação de processos educativos 

pautados na participação efetiva das classes populares, na perspectiva da formação de 

uma sociedade democrática onde sua concepção libertadora teve como principal defensor, 

o grande Educador Paulo Freire (Gadotti, 1998, p.1). 

Nesse ínterim, para Freire, as classes populares são detentoras de um saber não 

reconhecido e, portanto, preterido do conhecimento historicamente acumulado pela 

sociedade. Diante do exposto, há o entendimento da importância da construção de uma 

educação tendo como alicerce o conhecimento popular, com o mesmo oportunizando a 

tradução da realidade a partir do próprio oprimido, permitindo, desse modo, sobrepor as 

letras e corroborar as relações históricas e sociais. Nesse sentido, é possível refletirmos 

acerca da influência dos movimentos culturais de caráter popular na leitura de mundo dos 

sujeitos, os quais historicamente foram posicionados em uma categoria secundária 

(Maciel, 2011).  

 Diante dessa realizada o presente artigo tem como objetivo descrever a 

experiência da educação popular no contexto da terapia comunitária. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional com abordagem antropológica. O trabalho 

de campo foi realizado no município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, Brasil. O 

município conta com 116 bairros, entre eles o Pirambu, considerado o mais populoso da 

cidade e onde se localiza o Projeto Quatro Varas, cenário escolhido para realização do 

estudo, no qual todas as quintas-feiras são realizadas as sessões de TC. O Pirambu 

apresenta a maior densidade populacional do Brasil, com 40 mil habitantes por km2. A 

comunidade tem baixos indicadores sociais, com um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal de 0,391, classificando-se entre os 10 piores da Capital cearense (Diário de 

Nordeste, 2006). 

O Projeto Quatro Varas, plano piloto da TC, surgiu no final da década de 80 no 

bairro Pirambu a partir do trabalho comunitário dos irmãos Barreto, inicialmente 

assistindo a população em questões de direitos humanos (Projeto Quatro Varas, 2012). 

A pesquisa de campo e coleta de dados foi realizada no período de Abril a Agosto 

de 2012 a partir de entrevistas semiestruturadas e observações sistemáticas das sessões 

de TC. As questões norteadoras abordaram os motivos que levaram os participantes a 

procurarem a terapia e a observação de como se configura a prática de educação popular 

nesse contexto.  

Foi utilizado um gravador para a coleta e o processamento dos dados, as falas 

obtidas pela entrevista foram transcritas de forma fidedigna mediante as respostas dos 

participantes. Houve, durante todo o percurso da pesquisa, a garantia do anonimato e a 

livre escolha de desistência na participação da pesquisa. Em relação às observações, foi 

registrada, em diário de campo, a memória do dia observado, sendo disponibilizado para 

os sujeitos participantes aprovarem, reprovarem ou acrescentarem mudanças no texto. Os 

registros foram utilizados como material de análise após aprovação das pessoas 

envolvidas. 

Sendo assim, procurou-se destacar o uso dos repertórios interpretativos associados 

à visão dos usuários em relação à TC e sua relação com a educação popular. Nesse sentido, 

procura-se entender o ponto de vista dos sujeitos envolvidos, suas ações e seus papéis 

dentro de seu contexto social mais amplo (Minayo, 2006). Para organizar e analisar as 

entrevistas empregou-se a análise de conteúdo, usando as fases da pré-análise, exploração 

do material, tratamento e interpretação dos resultados. O estudo foi submetido à análise 

do Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza e aprovado sob o parecer nº 410/2011. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observa-se nos relatos abaixo a importância da rede de apoio social aos 

praticantes da terapia, como também da prática dialógica, especialmente no que 

representa o exercício da escuta e a possibilidade de socialização dos fatores 

motivacionais para as dores intrínsecas, além da teia de solidariedade constituída, como 

mecanismos de enfrentamento ao sofrimento. Nesse sentido, identifica-se a inserção da 

Educação Popular como importante recurso de transformação da práxis dos sujeitos 

participantes da TC. Nesse contexto Vale (2001) descreve a Educação Popular como uma 

educação comprometida com os segmentos populares da sociedade, tendo como principal 

objetivo contribuir para o crescimento de sua consciência crítica, do reconhecimento da 

sua condição de classe e das potencialidades transformadoras inerentes a essa condição. 

Assim, tendo a TC a Pedagogia de Paulo Freire como um dos seus principais eixos 

fundamentais (Barreto, 2008), observa-se na mesma um compilado dos elementos 

teóricos inerentes à Prática de Educação Popular. Assim, a proposta Freireana se destaca 

como fator desencadeador das ações de educação popular desenvolvidas por escolas, 

educadores e grupos de movimentos sociais. Ela traz a consideração do conhecimento 

como possibilidade de superação de relações verticais contraditórias e de modelos 

mecanicistas de análise da realidade social e implantação de novas propostas que 

indiquem esperança e a necessidade de mudança. 

Valla (1999) retrata o envolvimento comunitário, como um possível fator 

psicossocial bastante representativo na condição de aumento da confiança pessoal, da 

satisfação cotidiana e da capacidade de encarar os problemas.  

E9 - “Olha, depois que eu comecei a participar das terapias, comecei a dividir 

meus problemas e conhecer os problemas dos outros, minha autoestima melhorou, 

me deparei também com muitas questões de autoconhecimento, limitações e 

certos preconceitos né... é incrível a solidariedade do grupo... aqui eu encontrei 

o apoio que eu precisava”. 

E4 - “Antes de frequentar a Terapia Comunitária, eu era aquela pessoa que falava 

atropelando as coisas, querendo falar tudo ao mesmo tempo sabe... e agora não, 

eu falo pausadamente... eu não tinha vontade de me arrumar eu era aquela pessoa 

triste, eu não me aceitava... agora eu já estou me aceitando. O convívio com o 
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grupo me ajudou muito, muito, muito. Hoje eu sou muito feliz, muito feliz mesmo, 

só em estar aqui pra mim, já é uma benção muito grande”.  

E12 –“Antigamente eu me sentia fragilizada e hoje, depois das sessões, eu to 

vendo os outros problemas existentes e já me sinto mais fortificada. As histórias, 

realmente, às vezes batem um pouco com a minha vivência... me sinto fortalecida 

dentro do grupo”. 

Como atestado acima, a abordagem do apoio social integra-se às ações e enfatiza 

as relações dos atores frente a frente em determinadas situações ou contextos. Tal 

abordagem leva em consideração o senso comum, norteado pelas tradições, crenças e 

conhecimentos e a expressão das significações individuais nas vivências do dia a dia 

(Canesqui; Barsaglini, 2012). 

E8 – “Essa terapia parece ter a capacidade de renovar nossas almas... de tirar as pessoas 

do fundo do poço, o grupo todo é muito unido e todos se ajudam”. 

Percebe-se que a essência do apoio social, fundamentada na perspectiva de um 

suporte emocional, material e afetivo, trabalhados na terapia comunitária, induz o 

praticante a entender que é estimado e querido, estando o mesmo inserido numa rede 

social na qual são estabelecidas responsabilidades mútuas (Chor, Griep, Lopes & 

Faerstein, 2001). Desse modo, quando um indivíduo sente-se apoiado por um grupo de 

pessoas, seja no contexto familiar, comunitário ou religioso, há um reflexo direto no 

estado de saúde das pessoas envolvidas, manifestado a partir da melhora do mesmo. Tal 

condição é justificada pela premissa de que o sentimento de vulnerabilidade é derrotado 

e, portanto, o indivíduo sente-se mais empoderado dentro do grupo (Matsue, 2012). 

Ainda nesse contexto, Barreto (2010) afirma que a Terapia Comunitária, enquanto 

prática integrativa representa um instrumento transformador do sofrimento, como 

também das dores da alma. Assim, a partir da socialização dos sofrimentos e descobertas, 

sobretudo por elementos da Educação Popular tais como, diálogo e participação, projeta-

se a clareza para os sentimentos, além do direcionamento para uma caminhada solidária. 

Nesse sentido, os sujeitos expressam o reflexo da fala das suas dores, que, para o autor 

supracitado a possibilidade de relatar a própria dor pode representar um componente 

importante para a reconstrução da vida. 

E2 –“Bem, eu não gosto muito de falar sobre meus problemas não, não gosto de 

expor meus problemas pessoais, mas quando eu contei minha história na sessão 

de terapia... foi muito bom, me fez um bem danado”. 
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E4 – “Olha, no começo eu ficava mais era escutando as pessoas falarem nas 

sessões. Depois eu tive vontade de falar dos meus problemas... isso me deixou 

mais leve”. 

Percebe-se nos relatos o impacto das ações desenvolvidas na TC na vida dos 

participantes, frente às relações intersubjetivas desenvolvidas em seu meio social. Desse 

modo, há nas falas o entendimento de que atores sociais hábeis têm uma importante 

representatividade frente aos outros, pelo fato de através de suas ações, produzirem 

significados para si mesmos. A sugerida eficácia é justificada pelo ato de indução da 

cooperação e ajuda, para que os outros se apropriem de seus fins (Fligstein, 2007). 

Paulo Freire esteve empenhado durante toda sua vida na defesa e desenvolvimento 

de instrumentos capazes de subsidiar as populações menos abastadas a lutar contra as 

relações opressoras impostas pela sociedade capitalista, através de uma Educação 

Libertadora. Por este motivo, foi taxado de subversivo, tendo suas reflexões pautadas na 

sua prática tanto no contexto brasileiro, como no exílio. Desse modo, conseguiu em curto 

espaço de tempo que suas idéias fossem reverberadas e discutidas no campo da educação 

popular. Nesse sentido, seu legado representa a densa coerência entre os aspectos teóricos 

e práticos da educação popular, como também do educador, alavancando, portanto, a 

relevância da indispensável militância na educação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado na TC reafirmou o ponto de vista freireano na perspectiva de 

participação e diálogo dos sujeitos, pautados na cultura popular como elemento 

imprescindível para a ressignificação do cotidiano das pessoas, tornando-as entes 

autônomos. Nesse ínterim, evidencia-se a relevância do Processo de Educação Popular 

nas ações desenvolvidas pelo grupo, sobretudo a partir do conhecimento da realidade dos 

sujeitos envolvidos e da prática dialógica crítica observada na socialização dos relatos 

pertinentes as experiências de vida de cada partícipe. Desse modo, observa-se nas falas o 

mal estar difuso, manifestado pelos participantes expostos aos riscos e vulnerabilidades 

da vida cotidiana, correlatos a sentimentos de angústia, opressão e comprometimento da 

autoestima. 

Nesse sentido, destaca-se o caráter da ressignificação do sofrimento a partir da 

TC, funcionando como um meio de possível transformação do sofrimento relatado. 
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  Desse modo, os achados da pesquisa nos permitiu verificar a relação da TC com 

a Educação Popular, onde se destaca uma prática pedagógica que predispõe a condição 

de emancipação, o que favorece o entendimento do sujeito no que se refere  ao seu 

entorno, como também a criação de vínculos, otimizando,desse modo, um maior 

envolvimento na perspectiva de transformação da realidade. O Apoio Social também se 

destaca, o qual estabelece a importância do vínculo instituído pelos indivíduos que dela 

participam, a partir da formação de uma rede de ajuda mútua, privilegiando a 

possibilidade de exteriorização dos sofrimentos, além da implementação de ações 

efetivamente mais humanas entre as pessoas. Logo, analisar a TC à Luz da Educação 

Popular oportunizou reflexões acerca da educação como instrumento de mediação 

essencial para alavancar novos constructos de cunho social, estando o ser humano no 

cerne dessa dinâmica, tornando-se um sujeito ativo na mudança de paradigmas, imerso 

em uma prática progressista e libertadora. 
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Resumo 

Relata pesquisa em dança do Tambor de Mina, desenvolvida iniciada em 1999 a com campo de 

estudo situado na Casa Fanti-Ashanti em São Luís/Maranhão e atualmente desenvolvendo 

pesquisa participante na Casa Fé em Deus. Enfatiza a espetacularidade da dança na religião Mina, 

a partir de gestuais simbólicos, presentes nos movimentos e desenhos coreográficos, e a 

transmissão de crenças identitárias de produção simbólica, mobilização socio-cultural e 

comportamento festivo dentro da religião de matriz africana maranhense. 

Abstract 

Reports research in dance Drum, developed beginning in 1999   with a field   of   study located 

in Casa Fanti-Ashanti in São Luís / Maranhão and currently developing participatory research in 

the     Casa     Fé     em     Deus. Emphasizes     the spectacle of     dance in     religion Mina, from 

symbolic gestures, and movements present in the choreographic design, transmission of beliefs 

and     identity of     symbolic      production, mobilization, socio-cultural      and festive behavior 

within the religion of African of Maranhão. 
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MINA, RELIGIÃO QUE DANÇA 

As religiões de origem africana são permeadas de rituais símbolos, caracteres 

ancestrais remanescentes, hibridismos culturais (Ferreti, 1995; Canclini, 2008), 

festividades, músicas, danças e gestuais significantes. Tudo parece ser necessário ao 

rito: a palavra, os movimentos, os banhos de purificação, o capricho na brancura ou no 

colorido das roupas dos filhos e filhas de santo e da decoração. Assim, as danças com 

suas coreografias, movimentos e gestos envolvem participação e convergências 

indicativas de perceções individuais e produções coletivas que “ainda que não sejam 

identificadas como proposições de ordem universal podem ser generalizadas e, portanto, 

verdades à espera de novos desvelamentos” (Silva Neto, 1997, p. 85). 

Nas religiões, assim como em várias áreas do conhecimento, o homem recria 

através de organizações e comportamentos sociais, sistemas simbólicos, de seu grupo, 

ricos em imaginários e crenças, baseando-se em signos próprios geralmente herdados, 

na criação de valores estéticos e hierarquias. 

Através da arte, hábitos, conceções e culturas podem se comunicar, transmitir 

valores, educar, evangelizar, conceber e perpetuar ancestralidades, que se projetam na 

história das mentalidades como verdades concebidas por se tratarem de experiências 

corporais simbólicas com ritos de convívio, que envolvem relações sociais, trabalho e 

festas religiosas. “O objetivo de uma celebração é tornar visível o invisível” (Lelloup   & 

Boff, 1997, p. 13). 

Parte ritualística em todas as manifestações religiosas e populares, a dança se faz 

presente nas religiões africanas remetendo o complexo vocabulário de gestos e 

coreografias à afirmação de identidade sociocultural a signos da linguagem mítica, à 

memória ancestral e a estados subjetivos do gesto social (Martins, 1998). Com orações, 

fundamentos e obrigações simbólicas, todos se voltam à dança, momento mais 

socializado do ritual da festa no barracão, em meio a visitantes, iniciados, irmandade, 

comunidade, curiosos, pesquisadores e ogás, músicos que tocam e que chamam os 

orixás com sua música ritmada, cíclica e contagiante. 

As religiões afro-brasileiras são consideradas assim, como “moderadoras de 

conflitos internos” (Simmel, 1988), que funcionam segundo Ferreti (1996) como terapia 

grupal de base popular, onde os fracos parecem fortes e o aprendizado dá-se ao pé do 

ouvido, conjunto com movimentos, gestos e sinais de olhar. 
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Laban (1978) afirma que foi na dança, ou pensamento por movimento, que o 

homem se apercebeu da sua existência e de certa ordem em suas aspirações superiores 

por uma vida espiritual, aprendendo, segundo ele inconscientemente, quais eram os 

fatores contraditórios e de equilíbrio das suas eras. 

Descrevendo a religião como forma efetiva de integração e conhecimento, em que 

a dança ocupa lugar social para melhorar a vida das pessoas e  da sociedade, 

aperfeiçoando a consciência em nível individual e na partilha do coletivo, situava a dança 

como fonte de domínio e da perfeição do movimento, sendo a compreensão daquela parte 

da vida interior do homem de onde se originam a consciência e a ação, capaz de 

aprofundar o fluxo espontâneo e a agilidade de mover-se. 

Através do prazer no corpo, o entendimento da consciência cultural é possibilitado 

frente a um universo material que se torna repleto de impressões psicológicas refletidas 

(Meyer, 2000). 

Como assinala Garaudy (1980), a dança nas sociedades africanas é um 

condensador de energia, capaz de reunir forças da natureza e da comunidade, de seus 

vivos e mortos, criando núcleos mais densos de realidade e energia, que implicando na 

participação, mobilização e emoção, elimina o individual na busca coletiva da natureza 

sobrenatural. Constituindo-se para o africano resultado do movimento evolutivo, conexão 

entre terra e espaço, observador e observado, é o corpo ocupado em forma e conteúdo 

intencionais de energia, precisão, eficácia e transcendência. Na arte de exprimir em 

movimentos, complexidade e valores altivos (Vieira, 2000). 

Os elementos ideológicos, festivos, cognitivos e incorporativos presentes nos 

momentos de dança, bem como o estado emocional do dançarino e do público, interferem 

na realização dos movimentos no momento da dança sacralizada. Assim, a dança gera 

significação, estados subjetivos e beleza estética, capaz em livre expressão, de indicar 

humores, sensações, sentidos, memória e fomentar a comunicação. O salão de dança é 

então o microcosmo, ou também, o mundo reconstituído em sua realidade mística, que é 

sua verdadeira realidade (Bastide, 1978). Dançar é então, estado de euforia e prazer, 

propagação e força, envolvidas no vivenciar o movimento “por ele mesmo”, manifestação 

desprovida de outra finalidade que o prazer de ser e existir na mobilidade; prazer 

freudiano, segundo Lelloup e Boff (1997). 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 228 

A religiosidade Mina traz cadência anunciada construída desde os primeiros 

toques iniciados pelo agogô, ou ferro como é chamado, seguido pelos pontos, cantos 

específicos dedicados a cada Vodun2157 e Encantado sempre acompanhado pelos toques 

dos abatás, tambores horizontais que vibram solando em tons graves, desenvolvendo em 

escala crescente e musicalidade frenética que com os ritmos próprios do Tambor de Mina 

envolvem a todos: dançantes, músicos e demais públicos que se revezam na assistência 

dentro ou fora do salão. 

O rito cresce em energia e emoção, promovendo o contato com o sagrado e as 

hierarquias de seres espirituais (Bastide, 1978), sempre incorporados por pessoas 

consagradas a esse trabalho e ritualística, estabelecendo com estes estreitas relações de 

cooparticipação, simbolismo e significância. 

Conceito que rege as unidades simbólicas ligadas à identidade e às referências 

ancestrais. Também encontrasse no conjunto de pesquisas fenomenológicas as noções 

interpretativas de unidades de significados, que dar-se-ão na compreensão e interpretação 

hermenêutica do fenômeno segundo uma dada intencionalidade e situacionalidade (Silva 

Neto, 2001). 

De repente as expressões se modificam e a força ancestral ou cósmica vem á tona 

(Martins, 1998). Com Voduns, Encantados, Gentis, e Caboclos que “vem á guma para 

baiar” a saia gira, surpreendendo em frenesi, velocidade e eixo. O umbigo é o centro 

desse centro gravitacional, os pés calçados com sandálias ou sapatos com a frente 

fechadas são baixos e deslizam deslocando os praticantes com seus corpos e entidade em 

movimentos fluidos e repletos de significados. Parecem até brincar entre equilíbrio e 

desequilíbrio. Sua dinâmica coreográfica variável desponta em desenhos circulares, giros, 

filas, fileiras, movimentos de pequenos coices, rodopios, deslocamento que sugerem 

ondas e alternâncias espaciais que parecem imitar o mar. Movimentos repetitivos e 

alternados em que os próprios seres espirituais parecem entrar em êxtase, como nos giros 

repetidos de 360º em torno de si mesmo, em cíclicas contínuas de incorporação em que 

um dá passagem ao outro, segundo sua hierarquia, dinâmica e musicalidade. 

 
157 Termo que designa divindade de origem Jeje, de mais alta hierarquia, geralmente ligada a uma família 

de reis africanos cultuados nos terreiros e irmandades. Notasse a presença dos Gentis, que representam 

ancestrais divinizados ligados á origem de reis e personalidades européias e os caboclos, ligados aos 

primeiros índios encontrados pelos portugueses e escravos quando da sua chegada. 
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Os braços e gestuais de mão encontram a cada nova canção novos desenhos 

compondo mosaicos de símbolos e direções que parecem desenhar mitos e concentração. 

À mão sempre estão presentes um lenço, numa demonstração de elegância e zelo e em 

voduns mais antigos à mão direita uma bengala, demonstração histórica da posição social 

e referências ancestrais. São movimentos de dança elaborados que podem ser 

classificados e catalogados segundo os estudos de Laban (1978) e Martins (2008) que se 

desenvolvem com domínio e estéticas admiráveis nas combinações de características de 

peso, fluidez, intensidade, força, direção, forma e dinâmica, alegria e espontaneidade 

reunidos à discretos gestuais indicativos de trabalho e festa, deslocamento e altivez, 

intencionalidades e mesuras formais de cumprimento ou reconhecimento, encontram-se 

presentes também movimentos que fazem reverência ao solo e ao cosmo que incluem 

braços, cabeça, olhares, foco, ágeis giros de pés em eixo absoluto que se encaixam 

propondo efeitos de beleza ornamentados ainda mais pelos bordados dos panos, ou 

toalhas, das camisas e na cor nas saias com detalhes de casa de abelha e todos os demais 

elementos das suas indumentárias que variam de uma casa a outra e que reforçam ainda 

mais a imagem de transcendência incorporativa. 

Neste diálogo de fé a beleza dos aspetos estéticos do corpo e das danças, gestos e 

movimentos, se combinam com elementos do espaço, da indumentária e adereços como 

bastões, fios de conta, lenços, que asseguram plasticidade de performance e afirmação 

de identidade. O ritmo volta ao normal, dançantes incorporados se intercalam entre os que 

continuam dançando e outros que se sentam, tomam chá, conversam com a assistência e 

retornam ao salão onde a dança sempre continua até o horário do término previsto. 

Prolongando sua estada em bate-papos, rimas e cantorias que por vezes amanhecem. 

A dança do tambor de Mina remete a elementos simbólicos de participação 

transcendente em espetáculo popular, artístico e religioso com desenho espacial que 

comumente descreve roda (xiré) em percurso anti-horário, fazendo referência de retorno 

à ancestralidade (Martins, 1998). Os gestos apresentados refletem precisão e leveza, 

envolvendo em grande parte dançarinos ou baiantes idosos que parecem deslizar, 

balançando braços e cantando em compassos cadenciados que ás vezes se intercalam com 

alegros e stacattos, talvez em menção ao fluxo da terra, do mar, e dos planetas. 
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Segundo relatos dos mais antigos e dos próprios caboclos o costume era sempre 

amanhecer, com festividades que duravam sete dias ou mesmo quinzenas. As festas, ou 

toques ao cessarem é que permitiam o repouso dos iniciados e dos tocadores e demais 

participantes das casas de culto. Hoje, no entanto, esse ciclo foi encurtado na maioria 

das casas e toques ritualísticos, como são chamadas as festas 

Havendo também aqueles que na posse de seus filhos ou médiuns, permanecem 

com eles incorporados por vários dias, deixando-os apenas para a realização de algumas 

necessidades fisiológicas. Ainda é comum nas casas de culto as pessoas, na maioria 

mulheres, permanecerem por todo o ciclo de festas retornando aos seus lares apenas ao 

final. 

É possível até, estabelecer inferências e projeta-las a partir dos percurso das 

coreografias da Mina às danças dramáticas brasileiras, encontrando semelhança em 

gestuais e movimentos observáveis em danças conhecidas como Tambor de Crioula, no 

bumba-meu-boi, ambos do Maranhão, na ciranda do Recife e no Côco, entre outras 

danças, mesmo aquelas que só são reproduzidas nas escolas, danças regionais que se 

desenvolveram pelos vários estados do Brasil diferenciadamente e que tornaram 

referências culturais desses locais cujas manifestações e religiões de matriz africanas 

organizaram-se diferenciadamente das do Maranhão. 

As organizações sociológicas encontradas no Tambor de Mina são inúmeras, 

incluem a participação coletiva e a inserção na irmandade que a constitui em ritualística 

que precede o rito espetacular e transcendem os salões, em comportamentos 

percetivelmente orientados em preceitos, fazeres, condutas e resguardos de acordo com a 

natureza do senhorio e do vodun (também chamado orixá em religiões de origem ketu) de 

cada indivíduo do culto e a linhagem da casa de culto. 

Há no transe princípios de rutura que se apresentam juntamente com elementos 

do imaginário popular, incluindo memórias, transmissão de conhecimento e oralidade que 

refletem participação e constatação de contínua coodependência entre as divindades e os 

seus instrumentos de incorporação denominados médiuns ou cavalos. 

Segundo Bastide (1978) refletimos simbolicamente o mundo mítico (orixá) e 

somos donos da nossa própria existência, o que se confirma com citação de caboclo de 

encantaria, certa vez durante o estudo de campo dizendo que o dançante precisa estar 

consciente e ativo na sua aprendizagem, responsabilidade e participação, afirmando que 
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este capta seus cantos e entendimentos de dança e música da cabeça do médium cuja 

consciência e desenvolvimento cognitivo individual é que possibilita a performance 

apurada. 

Cada entidade possui então seus pontos, músicas características, que descrevem 

a personalidade e a história de vida do encantado ou caboclo durante sua passagem pela 

terra antes que os mesmo houvesse se encantado158. Infelizmente com o óbito do médium 

esses pontos se perdem e com eles grande legado artístico musical deixa de ser 

reproduzidos, ficando apenas na memória dos próprios dançantes, caboclos e encantados 

que comentam saudosos. 

O processo de ensino/aprendizagem no Tambor de Mina se dá no convívio com 

os mais velhos e experientes, em contínuo exercício de oralidade e resolução dos conflitos 

cotidianos inerentes à participação em grupo social organizado, reafirmando a teoria de 

Simmel (1988) sobre o conflito sociológico. Este afirma ainda que “na religião, o 

objetivo é sua própria realização, o indivíduo é julgado por suas obras, mediadas por 

normas transcendentais”. 

Nos cultos de matrizes africanas como a Mina as atuações detêm definições 

específicas a cada participante, seja ao iniciado ou ao público em redor, sendo que, 

mesmo o iniciado no transe é consciente de que está diante de um público que o cerca 

(Bião, 1998). 

É comum também percebermos a presença marcante de mulheres que em algumas 

casas são as únicas a receber o direito de dançar e incorporar no salão de dança suas 

entidades espirituais. Nos entanto mesmo em casa mais tradicionais que mantém esses 

costumes certamente herdado das casas originárias do culto Mina no Maranhão como a 

Casa das Minas, e a Casa de Nagô, cuja manifestação feminina apresenta-se ainda hoje 

marcante em suas matriarcas (Santos, 2001), filhas iniciadas e demais participantes das 

casas e irmandades, manifestação de gênero essa que tem gerado estudos com publicações 

de artigos, dissertações e teses nem universidades brasileiras. 

Várias etnias compõem a formação daqueles que criaram e compuseram as 

primeiras casas, sendo principalmente conhecidas as publicações sobre as casas mais 

tradicionais e pioneiras, Casa das Minas e de Casa de Nagô (Abreu, 2009 p. 110). 

 
158 Segundo os mesmos eles não morreram, mas se encantaram, desaparecendo do mundo físico e só 

retornando depois como encantados e caboclos.  
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Fundadas no século XIX por mulheres africanas e outras brasileiras foras ou 

livres, essas duas importantes casas referem desde o início organização social matriarcal 

de resistência afrodescendente e feminina, funcionando também como espaços de 

organização comunitária e política atuando em atividades antiescravistas. 

A casa de religião Mina trazem à tona realidades imaginárias com referências de 

memória e parentesco, simbolismos, ritos sociais que refletem mitos e outros elementos 

da crença e costumes antigos das religiosas fundadoras bem como dos costumes da época 

ainda hoje herdados e preservados nos fazeres ritualísticos de iniciação, alimentação, 

festa, luto e tantos outros. 

A complexidade social presentes nas formas da organização e da liderança 

feminina nas casas de Mina do Maranhão vê-se expressa nas relações de filiação, em 

atividades como as de distribuição de alimentos e trabalho e nas distribuição de tarefas 

durante os ciclos de festa das casas. 

A educação e a criação dos filhos carnais dos participantes sempre muito presentes 

nas manifestações ritualísticas e principalmente a numerosa a presença e participação 

feminina também é importante fator de atenção em muitas casas, como a Fanti Ashanti 

em que dançam homens e mulheres e naquelas que como as casas fundadoras do Culto 

Mina e nagô a dança e a incorporação são exclusivas apenas para as mulheres, como é o 

caso da Casa Fé em Deus de Mãe Elzita, situado no Bairro do Sacavém. 

As características de tradicionalidade presentes e reforçadas constantemente no 

Tambor de Mina são representações de experiência e saber, produção contínua de 

conhecimento ritualizado, que se propaga nas atividades da cultura popular e nas religiões 

de descendentes daqueles que são netos e bisnetos de populações escravizadas no 

Maranhão perfazendo importante, pois necessário, papel de resistência cultural e 

transmissão oral de saberes, conceção retórica pontual diante do emergente avanço da 

globalização e padronização de comportamentos, resultantes dos esforços organizados 

das ditas minorias e dos grupos sociais subalternos, bem como de grupos que produzem 

fazeres artísticos como é o caso das casas de religião Mina. 

Segundo Laban (1978) a dança é o pensar por movimento, é coexistindo 

corporalmente frente ao mundo, que o homem aperfeiçoa ao seu mundo interior e à 

realidade que o cerca. Nesse processo, o homem é capaz de refletir e transformar o seu 

presente, projetando ao futuro fazeres corporais, repletos de memórias impressas. No 
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contato direto com os elementos da cultura se manifesta a cumplicidade do sujeito com 

seu próprio corpo (Alves, 2006, p. 140), dando ênfase às relações de origem, 

continuidade, atemporalidade e manifestações das identidades nacionais e locais que 

refletem situações ou ideologias do passado e o remete ao futuro como nos confirma Hall 

(2005, p. 56). Acrescenta-se, portanto, “que a alma respira através do corpo e que a alma 

e o espírito, com toda sua dignidade e dimensão humana, são, pois, estados complexos e 

únicos de um organismo, como nos confirma” (Damásio apud Meyer, 2000, p.83). 

Concluindo pode-se afirmar que as “culturas tradicionais se desenvolveram 

transformando-se, reorganizando bens simbólicos e afirmando-os” (Canclini, 2008, p. 

215). 

 

1. METODOLOGIA 

Para fins de esclarecimento metodológico os dados encontrados e referendados 

acima resultaram de pesquisa realizada na Casa Fanti Ashanti situada no Bairro do 

Cruzeiro do Anil durante os anos de 1999 a 2001 e da pesquisa em andamento para a 

dissertação Tambor de Mina: estudo de movimento e gestuais, sob a orientação do Profº 

Dr Norton Corrêa do PGCULT- UFMA no Terreiro Fé em Deus situado no Bairro do 

Sacavém em São Luís-Ma/Brasil. 

Para isso são estudados os elementos estéticos que compõem os gestuais do 

Tambor de Mina resultantes dos aspetos físicos, sensoriais, emocionais e cognitivos 

dos filhos e filhas de santo, ressaltam-se movimentos, percurso espacial, conexão com a 

música, receção da comunidade e as várias etapas ritualísticas envolvidas no 

desenvolvimento dos toques, cantos e festividades. Com finalidade de organizar a ponte 

dialógica entre arte e as ciências do comportamento humano nos seus fazeres 

performáticos e espetaculares, realizamos esta pesquisa participante em perspetiva 

etnocenológica e etnopesquisa, combinando instrumentos de registro etnográficos, como 

diário de campo, protocolo de observação na realização da coleta de dados, e demais 

instrumentos de registro como áudio, captação de imagens digitais e fotográficas. 

Durante a pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas abertas com o intuito 

de levantar os pontos de vista dos filhos e filhas de santo enquanto dançantes, resgatando 

as pedagogias da cena, os processos de criação e recriação, transmissão de 

conhecimentos, preparação, chegada e permanência nas casas de culto do Tambor de 
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Mina, centros de história viva em transmissão continua de oralidade, memória e criação 

artística. 

A perspetiva etnocenológica se opõe ao pensamento dualista, segundo o qual se 

concebe a existência de atividades simbólicas sem corpo e atividades corporais sem 

implicação cognitiva e psíquica entendendo que o corpo é o pensamento, não havendo 

pensamento sem corpo. Segundo Pradier (1995, p. 65) o “pensamento é uma forma 

dilatada no espaço. Associa corpo e espírito, partindo do conceito que acontecimentos 

sociais são espetaculares”. 

Os estudos em Etnopesquisa (Macedo, 2004) por sua vez, situam as possibilidades 

de resistência como representações de experiência e saber na interação entre o culto e o 

popular, nas fronteiras entre seus praticantes, “na diversidade e descontinuidades de 

estilos assim como nas relações de poder fundamentado em retóricas e formas específicas 

de dramatização, que sugerem que sua força e significação dependem da afirmação, 

diferenciação e preservação das diferenças” (Canclini, 2008, p. 360) concedendo a esse 

estudo enquanto presente investigação a orientação e abordagem cultural e 

interdisciplinar. Para compreendê-la, entendemos sua realização nos diálogos entre os 

autores afiliados a estas matrizes epistemológicas. 
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