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A CIÊNCIA NA ARTE MUSICAL DO SÉC. XX: DUAS CORRENTES 

CONTÍGUAS 

The Science in XXth century musical work: two paralel visions  

 

SANTOS, Sandra Cristina Costa1, & POSTIGA, José Luís Fangueiro2  

 

Resumo 

Observando o desenvolvimento de múltiplas correntes estéticas no pós-segunda grande guerra, 

procura-se nas raízes das ciências denominadas de exatas, os conceitos abstratos que definem 

novas correntes estéticas da arte musical. Para isso, procuram-se as relações entre a matemática e 

geometria com a música desenvolvida por Karlheinz Stockhausen, particularmente em Gruppen 

(1955-57) para três orquestras, assim entre leis da física e sua exportação para os conceitos 

arquitetónicos e musicais de Iannis Xenakis, focando Metastaseis (1953-54) para 61 músicos. 

 

Abstract 

Observing the development of multiple aesthetic currents in the post-World War II, one seeks in 

the roots of the so-called exact sciences, the abstract concepts that define new aesthetic currents 

of musical art. To this end, the relations between mathematics and geometry with the music 

developed by Karlheinz Stockhausen are sought, particularly in Gruppen (1955-57) for three 

orchestras, as well as between the laws of physics and their exportation to the architectural and 

musical concepts of Iannis Xenakis. , focusing on Metastaseis (1953-54) for 61 musicians. 
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INTRODUÇÃO 

A segunda metade do século XX é marcada por uma panóplia de correntes estéticas 

musicais, que se verificam como consequências da incorporação de teorias e observações 

oriundas de áreas científicas, quer no domínio das ciências exatas, como das ciências 

sociais e mesmo dos conceitos espirituais vindos do oriente. O presente artigo pretende 

mostrar essas relações na definição de duas das correntes mais representativas e 

marcantes do século. Aborda os domínios do serialismo e formalismo, relacionando-os 

com as teorias matemáticas que surgem por detrás dos mesmos. Seria de todo impossível 

fazer uma representação completa de todos os movimentos e obras que manifestam cada 

abordagem referida. Por isso, selecionam-se Gruppen, de Karlheinz Stockhausen, com o 

serialismo integral, e Metastaseis, de Iannis Xenakis, com o Formalismo.  

Segundo Fichet (1996, p. 295) as teorias de Stockhausen situam-se um pouco à 

margem das dos seus contemporâneos, isto porque os seus textos não apresentam sistemas 

particularmente inovadores. Na prática o que o distingue dos demais é a forma como o 

compositor não afirma as suas teorias com fundamentação científica rigorosa, nem 

pretende que estas sejam validadas cientificamente, apenas faz proposições no sentido de 

enquadrar os seus ideais num sentido lógico ensaísta. São por isso muitos os que 

contestam de forma veemente as suas afirmações, verificadas e desenvolvidas apenas 

num determinado contexto composicional, para uma obra ou conjunto de obras 

específicas. Sendo talvez o compositor mais influente da segunda metade do século XX, 

Stockhausen parte dos princípios enunciados no serialismo integral, para aplicar a teoria 

matemática dos conjuntos a todos os parâmetros que participam da produção da obra 

musical. O objetivo é a procura de uma unidade em torno desses pilares, de maneira evitar 

a escrita de obras que são atonais no domínio da altura, mas formal, rítmica e 

timbricamente idênticas às que se realizavam sob a égide do sistema tonal. Já o conceito 

de Formalismo tem por base o realce da forma sobre o conteúdo ou significado. Segundo 

Pombo (s. d.), a escola formalista foi criada por volta de 1910 por David Hilbert, com o 

objetivo de criar uma técnica matemática que demonstrasse que esta disciplina estaria 

completamente livre de contradições. A pedra basilar desta teoria é que não existem 

objetos matemáticos, mas antes apenas axiomas, definições e teoremas ou fórmulas, 

podendo no limite deduzir-se a partir de regras uma fórmula partindo de outra. Do ponto 

de vista artístico, são formalistas as correntes de pensamento que privilegiam as regras, 

aspetos e valores formais de uma obra de arte em detrimento do seu resultado (Xenakis, 
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1992). Nesta doutrina, a beleza de um objeto artístico é inerente à presença de uma forma 

adequada para caracterizar a configuração estética de um objeto. Por outro lado, é 

formalista a escola artística que atribui valor essencial à forma por oposição ao fundo, 

bem como aprecia e preconiza a arte de per si, isenta de preocupações morais ou sociais.  

 

 A TEORIA MATEMÁTICA DOS CONJUNTOS E NA MÚSICA 

Pode-se apontar o Mode de valeurs et d’intensités de Olivier Messiaen, mostrado 

aos jovens compositores que participavam nos Cursos de Verão em Darmstad, em 1949, 

como o princípio musical do serialismo integral. Messiaen (apud Griffiths, 2010, pp. 35-

36) no prefácio à peça descreve como esta é composta como um contraponto a três partes, 

em que cada uma usa um conjunto diferente de doze sons cromáticos e outro de doze 

‘durações cromáticas’. A sua real importância residia na sistematização precisa que 

precedia a composição da obra.  

Juntamente com Ile de feu, o Mode de Valeurs e outras duas peças para piano, que 

formam os Quatre Etudes de Rythme, Messiaen realizou uma gravação do resultado 

sonoro, emitida nos cursos de 1951, tendo sido recebida por Stockhausen (apud GriffithS, 

2010, p. 37) como uma “música fantástica das estrelas”, o que o levou a desenvolver a 

sua técnica composicional a partir destas bases de relação entre conjuntos de elementos. 

A teoria que sustenta todo o sistema serial provém da Teoria moderna dos Conjuntos 

apresentada pelo matemático russo nascido na Alemanha, George Cantor. Segundo este, 

“um conjunto é uma coleção de elementos, havendo uma relação básica entre um dado 

objeto que lhe pertence, independentemente do número de vezes que este aparece no 

conjunto, não sendo por isso relevante a quantidade de ocasiões que nele surge” (Cantor, 

1915, pp. 85-6). Note-se então que matematicamente, esta teoria implica a noção de 

“designações (ou termos) e proposições (ou frases), sendo que a primeira implica a 

indicação de objetos (números, pontos, conjuntos, funções, etc.), enquanto a segunda 

exprime afirmações (que podem ser verdadeiras ou falsas)” (Ferreira, 2001, p. 5). No 

mesmo sentido, se pode dizer que um conjunto é “definido por uma certa condição, p(x): 

os elementos do conjunto são precisamente os objetos que convertem p(x) numa 

proposição verdadeira” (idem, pp. 17-18). Refira-se ainda que musicalmente não existem 

conjuntos singulares, isto é, conjuntos com um só elemento, nem tão pouco conjuntos 

vazios, ou seja, grupos sem nenhum elemento sonoro. Esses grupos, ou em linguagem 
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matemática, conjuntos podem ainda possuir relações de interseção e diferença, consoante 

as relações possíveis entre os seus elementos. Mas cada conjunto pode ser visto como um 

elemento de outro e vice-versa, dependendo diretamente da dimensionalidade de 

observação do objeto. É neste conceito que o primeiro e grande impulso no 

desenvolvimento da teoria dos conjuntos se verifica nos denominados Axiomas de 

Zermelo-Fraenkel. 

Pode-se dizer que a teoria dos conjuntos é aplicável a praticamente todo o tipo de 

música, mas é sem dúvida a complexidade de aplicação de relações entre conjuntos 

presentes no serialismo, quem maior aproximação realiza ao desenvolvimento da própria 

teoria matemática. A Pitch Class Set Theory (teoria dos conjuntos de classes de alturas) 

estruturada por Allen Forte (1973) manifestou-se como um importante ponto de apoio 

entre as diferentes áreas científicas, ao revelar princípios da teoria dos conjuntos na 

elaboração da linguagem musical atonal. Tendo partido dos escritos de Milton Babbitt na 

década de 50,  que não constituíam em si uma teoria mas apresentavam como objetivo 

principal demonstrar que “dentro desta diversidade de estruturas, da sua flexibilidade e 

precisão, o sistema de doze sons não deve nada a todos os sistemas musicais do passado 

ao presente” (Babbitt, 1960, p. 259 apud Fichet, 1996, p. 256), Fichet apresenta a teoria 

como próxima dos ideais schenkerianos, onde se procura as estruturas profundas no seio 

da complexidade musical revelada pelo resultado auditivo. Procura-se assim descobrir pela 

segmentação de uma  partitura as unidades musicais de uma obra, as estruturas que são 

comuns outras partituras, pois qualquer uma dessas unidades “deve ser vista como objetos 

de análise” (Forte, 1977, p. 83). A relação entre a matemática e a música começa por se 

verificar pela já tradicional analogia entre as notas musicais e os números inteiros. Com 

efeito, considerando o universo sonoro tradicionalmente notado, com divisões da oitava 

em doze meios tons cromáticos, associa-se facilmente dois universos distintos e 

igualmente infinitos, o dos números inteiros e o dos sons de notação tradicional. Tal como 

na matemática se parte de um ponto 0 em direções crescente e decrescente, negativa, 

também nas notas musicais se toma um elemento de partida, normalmente o dó central, 

denominado em Portugal de índice 3. Cada meio tom cromático que se avança no sentido 

ascendente corresponderá ao número positivo de espaços semitonais que separam o som 

do ponto de partida. No sentido oposto, o número será naturalmente negativo. Contudo, a 

relação numérica em função das notas que representam revela classes de equivalência, isto 

é, subconjuntos que cujas alturas se repetem à distância de oitava, ou seja, 12 meios tons 
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acima. Assim, tal como não existe definição de índice na abordagem musical a 

determinada escala, pode-se associar um determinado número a sua correspondência de 

altura, independentemente do registo em que encontre. A. Forte denomina este 

subconjunto de Classes de Altura (Pitch Class). 

 

Fig. 1. Ordenação e Relação entre alturas e Classe de Alturas (P.C.) 

 

Desta forma, um intervalo musical corresponde uma razão matemática de diferença 

entre dois valores, e enquanto tal analisados pelos princípios que os orientam: a 

transposição, como soma e subtração de fatores; a ampliação intervalar como elemento 

resultante de multiplicação. Assim, nas relações matemáticas são estruturadas as 

organizações formais e musicais. 

 

Gruppen, K. Stockhausen 

Composta entre 1955 e 1957, a escrita de “Grupos” para três orquestras é das 

primeiras obras pós 1950 a usar o espaço, enquanto elemento de difusão, incluído como 

dimensão estrutural do processo organizativo. Contudo, não é este o princípio 

fundamental da organização da obra, mas antes uma consequência da necessidade de 

integrar as dimensões do tempo, enquanto elemento percebido de forma natural, no 

panorama de controlo efetivo e coerente dos seus elementos seriais. Neste sentido, a 

própria noção de altura é vista pela primeira vez como um elemento temporal, pela sua 

definição científica, uma vibração que ocorre num determinado espaço de tempo. Assim, 

“Espaço e Tempo mantêm-se unidos na constituição estrutural de Gruppen como 

dimensões musicais num contínuum inquebrável e palpável” (Misch, Hentschel, & Kohl, 

1998, p. 144). 

Ao abordar grupos de notas, fixos através de parâmetros também eles organizados 

pela própria série, cuja atitude de resto se reflete no nome da obra, Stockhausen altera a 

sua própria metodologia de pré-ordenação composicional, de maneira a que não sejam os 
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parâmetros de registo associados a notas individualizadas, mas antes às características do 

grupo a que pertencem. Neste sentido, é o tempo que se apresenta como elemento base 

de organização de todas as estruturas grupais da obra. Se uma frequência é o resultado de 

um número de ciclos completos num segundo, então tempo e altura são elementos do 

mesmo espaço matemático, com uma unidade básica idêntica. 

Ao se relacionar os dois conceitos, Stockhausen apresenta dois fatores operativos 

resultantes em comportamentos sonoros: pelo fator de multiplicação, o resultado 

apresenta-se como uma série proporcional de sub-harmónicos, pois a fase mais curta 

corresponderá a uma razão temporal e de frequência de 1/2000”, enquanto a mais longa 

a 1/166”; pelo fator de divisão o resultado é precisamente o inverso, pois de a fase 

fundamental for semibreve = 1/100”, então a 12ª fase corresponderá a uma quiáltera de 

doze elementos de colcheia = 1/1200”.  

 

Fig. 2 Relação de multiplicação entre a duração e a frequência (fase) correspondente (Misch, 

Hentschel, & Kohl, 1998, p. 154). 

A repetição do conceito aos âmbitos alargam-se aos âmbitos do registo e do timbre. 

Neste contexto, o conceito de formante, enquanto elemento de bandas de concentração 

energética de vibração no seio do universo sonoro (fig.3). 

 

Fig. 3.  Formante-espectral no grupo 7 (Harvey, 1975, p. 67) 
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A TEORIA DOS CRIVOS E DAS PROBABILIDADES: formalismo e estocástica 

A abordagem formalista na música viria a ser o ponto de partida de Iannis Xenakis 

para o desenvolvimento de métodos composicionais através da teoria das probabilidades 

à qual chamou de Estocástica. Este formalismo consiste na criação de um sistema lógico 

e coerente, inspirado nas matemáticas, aplicando a um conjunto de dados (neste caso 

material musical) as suas leis e princípios, utilizando fórmulas pré-existentes ou 

elaborando novas fórmulas através de leis e/ou princípios lógicos e coerentes. No prefácio 

a Formalized Music (1992, p. ix), o compositor refere que a abstração e formalização do 

ato criativo conduziu a uma relação fértil com a matemática, passando a qualificação 

estética de determinado fenómeno musical e ter de ser feita pela inteligência que cada um 

carrega, ao invés de poder ser considerada ‘belo’ ou ‘feio’. 

Desde a antiguidade os conceitos formais estiveram sempre na interligação entre a 

arte e a matemática, buscando uma resposta para os contrastes existentes entre os conceitos 

de acaso, desordem e desorganização e seu opostos razão, ordem e organização, 

respetivamente. Contudo, nas teorias mais recentes tem-se verificado que o acaso é 

passível de ser estudado em diferentes níveis, transformando-o em elementos passiveis de 

racionalização através da estatística. O stokos, termo grego que significa “tender 

irresistivelmente em direção a um objetivo” (Santana, 1998, p. 21), surge então como 

abordagem necessária para equilibrar a presença ou ausência de casualidade que, segundo 

o compositor, permite a explicação do mundo, e consequentemente do fenómeno sonoro, 

como um conjunto de leis que controlem os conceitos de probabilidade, estatística, entre 

outros. Para Xenakis este termo exprime a ideia de massas que se direcionam para um 

meio, um estado de estabilidade, promovendo um alargamento das regras e leis de 

composição, pois estes fenómenos que são da natureza e regidos por leis internas, não 

podem ser resolvidos por conceitos como o contraponto ou a harmonia, obrigando à busca 

de outros princípios e procedimentos que possam realizar o seu controlo e organização no 

espaço e no tempo. 

Segundo Fichet (1996, p. 229), para criar a música estocástica o “compositor adapta 

várias das fórmulas e princípios da teoria das probabilidades para tentar controlar 

elementos particularmente complexos que excedem as possibilidades humanas”. É o 

próprio compositor que refere que “fazer música significa exprimir a inteligência humana 

por meios sonoros. Inteligência no seu sentido mais amplo que compreenda não só os 

caminhos da lógica pura, mas também os da lógica dos afetos e da intuição” (Xenakis, 
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1992, p. 203). No mesmo sentido, Santana (1998, p. 19) refere que “a música – talvez isso 

se deva à sua essência abstrata – é uma arte que tende à conciliação do pensamento 

científico e da criação artística, através da música”. A estocástica engloba então “tudo o 

que é de natureza aleatória ou assente no acaso, ou conjunto de eventos considerados 

independentemente de toda a espécie de causa, encadeamento ou determinação. A 

estocástica estuda e formula as leis dos grandes nomes, dos eventos raros, dos processos 

aleatórios, etc.”  

 

Metastaseis, I. Xenakis 

A primeira fórmula probabilística usada baseia-se na Teoria Cinética do Gás, 

desenvolvida Boltzmann e Maxwell no final do século XIX (Fichet, 1996, p. 230), e do 

progresso do conceito de entropia apresentado por R. E. Clausius (Santana, 1998, p. 21). 

Esta noção, musicalmente falando, permite controlar a passagem de um estado sonoro a 

outro de características diferentes e vice-versa, podendo tais movimentos ser contínuos e 

progressivos ou, pelo contrário, explosivos e imediatos. Além disso, a entropia associa-se 

ao conceito de acaso se este caracterizar um estado de desordem ou desorganização de um 

sistema.  

Xenakis introduz a estocástica na música com Metastaseis (1953-54), para orquestra 

de 61 instrumentos, sendo esta obra “um estudo sobre as evoluções sonoras contínuas e 

um trabalho teórico sobre as probabilidades” (Durney, 1972, p. 5). O glissando, enquanto 

meio estrutural da obra, assumia-se para Xenakis como a linha mais sensível da música, e 

associava-se à movimentação das moléculas estudadas na teoria cinética do gás. Assim, a 

relação entre velocidade e temperatura é adaptada ao conceito musical de velocidade de 

emissão e frequência do som. O resultado é uma sucessão de eventos contínuos e 

descontínuos, linhas e sucessões de pontos, mutações contínuas onde são assinaladas as 

componentes moleculares com representações permanentes das ‘moléculas’ pela 

articulação dos wood blocks, primeiro, e dos pizzicatos das cordas, depois. No entanto, 

para além dos glissandos serem usados individualmente em todos os elementos do 

ensemble de cordas, o compositor individualiza cada um dos sessenta e um elementos que 

compõem a orquestra. A estocástica é também resultado do uso de procedimentos 

matemáticos, nomeadamente através de progressões geométricas que correspondem à 

secção de ouro, e que promovem a combinação de estruturas intervalares, de duração, de 

timbres e de dinâmicas. Nas palavras do compositor “Tornei-me mais interessado na ideia 
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de mudança contínua e descontínua. Em Metastaseis a forma é representada pelos 

glissandos, mais tarde pela permutação de intervalos e também a organização do tempo é 

baseada na secção de ouro” (Balint, 1996, pp. 72-73). 

 

Fig. 4. Estrutura Geral da Obra (Xenakis, 2012). 

 

Metastaseis é também a primeira grande obra resultante da interdisciplinaridade 

entre a arquitetura e a música composta por Xenakis. A relação da aplicação dos mesmos 

princípios aos dois ramos da arte manifesta-se de forma clara na estruturação do Pavilhão 

Phillips para a exposição internacional de Bruxelas em 1958: as linhas hiperbólicas 

apresentadas encontram um paralelo com o próprio esquema gráfico de Metastaseis, nos 

glissandos das cordas entre os compassos 309 e 313. A forma adotada pelo compositor 

para a sua obra musical não tinha hierarquia, pois sem ponto de partida ou chegada 

comparava-se à “forma momento” desenvolvida por Stockhausen, embora os ‘momentos‘ 

xenakianos fossem bastantes mais extensos, sendo que cada um possui um forte sentido 

de direcionalidade e desenvolvimento interno.  

 

Fig. 5. Pavilhão Phillips e croquis da sua estruturação por Xenakis e Corbusier (Xenakis, 2012). 
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Fig. 6. Metastaseis: compassos 309 a 314 – representação gráfica (Xenakis, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento musical erudito dos últimos anos tem sido feito com recurso a 

uma reinterpretação de elementos que são, na sua grande maioria, pertencentes a áreas do 

conhecimento que não da música. Esta importação de conceitos é feita em dois âmbitos: 

na incorporação de teorias e metodologias pertencentes a outras áreas científicas no 

desenvolvimento de novas técnicas de construção e organização de materiais 

composicionais; no uso de metodologias desenvolvidas por outros ramos de 

conhecimento para o desenvolvimento de estéticas musicais; na representação de 

comportamentos e posturas sociais e civilizacionais com recurso a uma fusão entre 

manifestos característicos e novos processos de análise e criação de fenómenos sonoros. 

Em Gruppen de Stockhausen verifica-se o uso de teorias matemáticas no 

desenvolvimento e organização dos materiais musicais, bem como na sua elaboração 

formal. Em Metastaseis Xenakis verifica-se a origem de conceitos, gestos e organizações 

musicais paralelos aos que dão origem a obras arquitetónicas.  

Em ambos o caso se verifica uma atitude composicional na busca pela inter-relação 

com outras disciplinas da base de desenvolvimento das novas linguagens que caracterizam 

o pensamento contemporâneo musical. Face a esta atitude, pode-se afirmar que, na 

organização dos materiais musicais de cada obra dos últimos 50 anos existe uma ação 

interdisciplinar, que preside à construção de novos conceitos musicais, que por sua vez 

marcam padrões estéticos que servem de marcos para o desenvolvimento da própria 

linguagem musical. 
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GRACIELA GONZÁLEZ3: EXPERIENCIA CORPORAL Y CAMBIO 

GENERACIONAL EN EL TANGO TRADICIONAL  

Graciela González: Bodily Experience and generational change in Traditional Tango  

LAGUNA, Alejandro4  

 Resumo 

El estudio del gesto corporal y la construcción participativa de los movimientos de los ‘viejos’ 

milongueros argentinos se ve obstaculizado por el hecho de que sus protagonistas ya no están 

vivos. Este trabajo investiga ambos temas de manera indirecta, realizando una entrevista 

semidirigida con la maestra y bailarina Graciela González, quien desde los años 80 tuvo como 

maestro y fue pareja de baile de Norberto 'Pupi' Castello, uno de los mitos de la milonga 'porteña'. 

González describe algunas de las características gestuales e intencionales menos conocidas de 

estos ‘viejos’ milongueros, y explica cómo algunas de estas características se han perdido como 

resultado de los cambios generacionales y la velocidad de las comunicaciones generadas por las 

redes sociales. 

Abstract 

The study of body gesture and the participatory construction of the movements of the ‘old’ 

argentine milongueros is hampered by the fact that their protagonists are no longer alive. This 

work investigates both themes in an indirect way, conducting a semi-directed interview with the 

relevant teacher and dancer Graciela González, who since the 80's had as master and was dance 

partner of Norberto 'Pupi' Castello, one of the myths of the milonga 'porteña'. Gonzalez describes 

some of the lesser known gestural and intentional characteristics of these ‘old’ milongueros, and 

explains how some of these characteristics have been lost as a result of generational changes and 

the speed of communications brought about by social networks. 

Palabras-clave: Tango Danza; Viejos Milongueros; Intención y Organicidad del Movimiento; Caminar. 

Key-words: Tango Dance; Old Milongueros; Intentionality and Organic Movement; Walking. 

Data de submissão: fevereiro de 2019 | Data de aceitação: setembro de 2019.  

                                                           
3 BIOGRAFIA DE LA ENTREVISTADA: Graciela González nació en Buenos Aires. Es bailarina, maestra e 

investigadora argentina del baile del tango. Internacionalmente reconocida por su trabajo de integración entre la 

pedagogía y el aprendizaje del tango salón. Comenzó a bailar en 1988 y tuvo como maestro principal a ‘Pupi’ 

Castello, legendario milonguero con quien formó pareja de baile y de enseñanza durante 19 años. Complementó 

su formación con relevantes personalidades del tango tradicional-Salón (TT-S) como ‘Pepito’ Avellaneda, 

Antonio Todaro, Gustavo Naveira, Juan Bruno, ‘Teté’ Rusconi, Martha Antón, el ‘Gallego Manolo’, el ‘Turco’ 

José Braemcha, ‘Lampazo’, Eduardo Pareja, Gerardo Portalea, ‘Cacho Pistola’ y ‘Nito’ y Elba. Es considerada 

una de las principales personalidades de la generación de la década del 80 (s.XX) y creadora de los primeros 

seminarios de técnica para mujeres (8 de enero de 1994), de marcación para hombres (Junio 1995) y de 

antitécnica (Junio 2016). La metodología innovadora de su enseñanza está fundamentada en su alargada 

experiência en el estudio de la gestualidad del cuerpo abrazado de la pareja y en el análisis de sus propias 

sensaciones al bailar con los milongueros antiguos. Es jurada del Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos 

Aires desde su início. 
4 ALEJANDRO CÉSAR GROSSO LAGUNA - Investigador Posdoctorado financiado por una beca mixta 

Refª SFRH/BPD/109712/2015 de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.. Instituto de 

Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança. Polo de Aveiro (UA-DECA); Laboratorio para 

el Estudio de la Experiencia Música - Facultad de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata. 

ARGENTINA. E-mail: cultura@netcabo.pt 
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INTRODUCCIÓN  

El baile de los ‘viejos’ milongueros y milongueras5 ha sido escasamente 

estudiado. El número de registros fílmicos tomados en milongas anteriores a 1990 -

período hasta donde llegaron a vivir los milongueros y milongueras nacidas en las 

primeras décadas de 1900 - es muy bajo y las entrevistas disponibles realizadas a 

milongueros y milongueras no se han centrado en una exploración sistematizada del estilo 

como la experiencia corporal, la creación participativa de sentido de la pareja o la 

representación musical del cuerpo al bailar. 

Existe un número reducido de bailarinas y bailarines que han aprendido a bailar 

tango con los últimos milongueros y milongueras legendarias. Este es el caso de Graciela 

González, una personalidad relevante y central del Tango que comenzó a aprender a bailar 

en la década del 80. En esta entrevista, González es desafiada a describir 

pormenorizadamente los aspectos mas profundos de su experiencia corporal. A lo largo 

de la entrevista González irá tejiendo una serie de asociaciones sobre los efectos del 

contexto sociocultural y las redes sociales en la gestualidad del tango y la comunicación 

de la pareja.  

 

TRANSCRIPCIÓN   

ALEJANDRO LAGUNA: ¿Que rasgos estilísticos comunes tienen los milongueros de 

las décadas del 80-90 del siglo XX? 

GRACIELA GONZÁLEZ: Para mi la diferencia fundamental entre ellos y el ahora es 

que ellos van al eje de la mujer ‘para moverla’, que es lo que yo trato de transmitir, y lo 

que sucede ahora es que se le pide a la mujer que vaya hacia el hombre. Entonces 

básicamente es eso y como diferencia para mi es abismal. 

AL: Cambia la forma del baile. 

GG: Cambia totalmente la forma del baile.  

AL: ¿La forma de marcar? 

                                                           
5 En este trabajo el termino ‘viejos’ se refiere a los milongueros y las milongueras que aprendieron a bailar 

tango durante la década de oro (1940-1950) y por lo tanto los nacidos alrededor de 1920-1930. 
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GG: No es la forma de marcar, si’no es adonde pongo el eje de la intención, a donde va 

mi intención. Ellos [los milongueros] iban hacia la mujer para ‘moverla’, y ellas se 

‘ocupaban’ de su eje para moverse. En realidad había mucho menos esfuerzo y el camino 

de la información era mucho mas claro y mas corto porque ellos mandaban la 

información, a entrar en el cuerpo del otro. 

AL: ¿Cuando vos ves un bailarín te das cuenta si baila o no con este concepto?  

GG: ¡Absolutamente! Por eso quiero que vayamos a hoy a la milonga El Rodríguez 

porque ninguno de estos señores hace esfuerzo. Ellos bailan con ese concepto o aprenden 

con ese concepto que ver con que… el objetivo de ellos cuando comenzó el tango era 

absolutamente conocer mujeres y para las mujeres conocer hombres. Entonces tenía que 

ver con conocer a otro en la milonga… para conocer a otro había que bailar y no molestar 

a la mujer. Antes si vos a una mujer la sacabas de eje - cualquiera de estas señora mayores 

que aún quedan todavía como Lidia Filippini6 - la mujer te daba un ‘piñón’ [del lunfardo: 

golpe de puño], sin ningún problema  ¿me entendés? O te sentaba.  

Eran ‘minas’ [del lunfardo: mujer] inamovibles y había que bailar. Digamos, lo que yo 

conocí, ‘la negra Martita7’ la que bailaba con ‘Petróleo’8, Adela La Gallega9, Alejandra10 

la que organizaba Almagro [milonga 1983-2000] que fue con quien hice mi primer trabajo 

en el Salón Canning. Yo habré empezado en Enero del 88 y comencé a trabajar con 

Alejandra en Junio. Entonces mi trabajo, que me lo consiguió Pupi11, consistía en bailar 

dos tangos con cada hombre que había en la clase de Alejandra en Canning, los días 

martes. Habían muchos hombres. Habían mas hombres que mujeres en la clase. Por eso 

mi trabajo era bailar con los hombres y enseñaba Alejandra y enseñaba de una manara no 

muy didáctica pero todos aprendían.  

AL: ¿Que diferencias gestuales encontrás entre los viejos milongueros y los de la 

actualidad? 

                                                           
6 Lidia Delia.  
7 Sin datos. 
8 Carlos Alberto Estévez, Buenos Aires (1912-1995). 
9 Adela Ángela Aletti (1930-1987). 
10 No se ha podido establecer el apellido. 
11 Ernesto Norberto Castelo, Buenos Aires (1936-2007). Cuando Graciela González lo conoció era ‘Pupi’, 

cuando empezó a viajar se transformó en ‘Pupy’, a veces en los flyers escribían ‘Pupi’. Él decía que se 

escribía ‘Pupy’. La razón del apodo es una amiga de una familia extranjera que lo llamó ‘poupée’, diciendo 

que era un muñeco cuando nació. 
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GG: En realidad yo creo que el denominador común de cualquier estilo de cualquier 

barrio es este. Poner a la mujer como eje y como centro del baile y no ponerse uno [el 

hombre] como centro. Creo que esto es el denominador común. Porque yo puedo bailar… 

por ejemplo con Antonio Todaro12 que era de Mataderos, con Portalea13 que era de Villa 

Urquiza, con ‘Pepito Avellaneda’14 que era del sur, y ninguno de ellos me sacaba de eje. 

AL: ¿Por qué motivo se habrá abandonado esta manera particular de construir el baile del 

tango? Yo estoy tomando conciencia de la sensación corporal que genera esto que vos 

decís. En la última clase que diste sobre el ocho conseguí entender a que te referís. Marcar 

sobre el eje de la mujer 

GG: Ah. Muy bien 

AL: Entonces durante todo el baile intentaba entender donde ella tenía el eje y yo trataba 

de pensar mi forma de pararme y de bailar con respecto a ese eje, lo cual produce una 

sensación de funcionamiento de los cuerpos muy particular. Es otro mundo.  

Y la pregunta ¿Por qué el hombre se fue “para atrás” como vos decís? 

GG: En realidad la evolución que yo viví fue: cuando yo empecé la división era tango de 

salón [estilo derivado del tango tradicional-Salón que se bailaba en los barrios de Villa 

Urquiza y Saavedra] y tango escenario.   

Generalmente el Pupi, que era un observador muy perspicaz, decía “ahí llegaron los 

gauchos” [Para referirse a la llegada a la milonga de bailarines provenientes del Folclore]. 

En general la mayoría de la gente que bailaba en las casas de tango venían del Folclore 

[música y danza del interior rural de Argentina] y yo creo que el escenario básicamente 

era de gente del folclore que tenía una espalda, un pecho muy abierto y una espalda muy 

derecha,  porque era una danza individual, no se abrazaba. Entonces me parece que tiene 

que ver con eso.  

La dicotomía era milongueros y tango de escenario, después se extendió a el tango salón 

y el tango milonguero un termino acuñado por Susana Miller15.   

[Comenzó a emplearse desde la mitad y hacia finales de la década del 90 (s.XX) para 

referirse al estilo de tango que se bailaba en las milongas del centro de la ciudad, en donde 

el abrazo, por una cuestión de espacio, no se abría]. 

                                                           
12 Buenos Aires (1929-1994). 
13 Gerardo Portalea (1928-2007). 
14 José Domingo Monteleone (Buenos Aires 1930-1996). 
15 Reconocida maestra y bailarina argentina del tango.  
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Después quedó milonguero, salón y escenario, era como si se hubiera agregado una cosa. 

Y en finales de los 90, empezó el tango nuevo que, si, creo que decididamente pone en 

los talones a la mujer, la manda para atrás y empieza como un tango muy abierto. De 

hecho el tango abierto o el tango cerrado existió siempre.  

No es que no existía. En Villa Urquiza, en los lugares donde había clubes grandes como 

en Mataderos, se abría el abrazo. No era que era todo abrazo cerrado. Se abría el abrazo 

para hacer una figura y después se volvía a cerrar. En las milongas del centro que yo 

conocí que eran Mi Club, Savoy, Marabú, Mariano Acosta, El Social Rivadavia, pero 

básicamente Regin, que ahora es El Beso, eran las milongas que yo conocí donde 

realmente se bailaba un tango abrazado que no se abría. En Almagro, era el ‘top’ de los 

lugares, el Club Bristol era también una mezcla de abrazos. Era un lugar muy grande. Y 

el Salón Canning era una mezcla de la gente que venia del norte, del oeste tipo Villa 

Urquiza, Saavedra y Boulogne y todos esos lugares, y era como un punto de encuentro el 

Canning. No me quiero olvidar del Sin Rumbo que fue como la llamada catedral del 

Tango y realmente es la catedral del tango. Y el club Sunderland vino después, por lo 

menos yo conocí primero Sin Rumbo y después conocí Sunderland. 

AL: Vos me hablabas del folclore y porque el abrazo del tango se habrá mantenido 

separado…  

GG: Y el tango nuevo creo que exacerbó la distancia y la individualidad, y me parece que 

después de eso, pero además tenía que ver con la llegada de el e-mail, de los celulares, de 

cosas mediáticas como el YouTube que hizo que uno comenzara a conectarse desde otro 

lugar también. Es decir, cuando no había ninguna cosa mediática que comunicara, la gente 

hablaba mas, y se abrazaba más, y además otro tipo de comunicación, lo único que había 

era el teléfono fijo a lo sumo el fax. Y basta. Es decir, hay que ver que pasó dentro del 

contexto sociocultural. Nada es porque si.  

AL: En esas épocas si vos querías ver bailar a Pupi, a Portalea, a ‘Lampazo’16, o quien 

sea, los tenías que ir a ver a la milonga… 

GG: Tenías que ir a la práctica de los miércoles en Sin Rumbo, que era la práctica de 

Portalea y Marta, y ahí se juntaban todos, entonces eran clases magistrales para las chicas 

que empezábamos como yo. A mi me agarraba Petróleo y me trataba de explicar cosas y 

yo no le entendía nada, pero igual me bailaban todos. Entonces el nivel de información 

                                                           
16 José Vázquez (1930- s/d). 
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corporal que tenían era maravilloso. Desde Portalea, Lampazo, Petróleo, Juan Bruno17, 

Alberto Villarrazo18, ‘Cacho Pistola’19, el Turco20, digo, eran infinidad de bailarines que 

me movían todo el tiempo.  

AL: ¿Y cuál es la influencia del clásico, de las bailarinas que provenían de ballet y que 

comenzaron a bailar tango, en los comienzos de los 90 después del espectáculo Tango 

Argentino? 

GG: Yo creo que la cuestión del ballet, tiene mas que ver con la llegada de Tango x dos.  

Tiene que ver con la llegada de Milena Plebs (Laguna, 2018), Vanina Bilous y 

Guillermina Quiroga, que son las bailarinas que incorporaron una estética diferente, una 

mezcla del contemporáneo y el ballet en el tango. 

AL: ¿Y en relación al eje del cuerpo? ¿Cambió ese eje? ¿Lo ‘tiró’ mas atrás? 

GG: ¡No, no lo tiró mas atrás! El eje no cambió. Hasta aquí el eje no había cambiado para 

nada. El eje cambió cuando se exacerbó la distancia de la pareja y todos se fueron para 

atrás. Y el eje cambió cuando comenzó a verse mucho video y esta obsesión de la 

estética”. Me parece que la cuestión estética fue lo que prevaleció en relación a la 

conexión.  

AL: Graciela, siempre he tenido la sensación que el baile de los viejos milongueros tenía 

un swing, una cadencia, una musicalidad muy especial. Qué es lo que produce esa 

sensación es difícil de poner en palabras. George Balanchine tiene una frase “bailar es 

hacer la música visible”. Y la música de estos milongueros se hacía visible en su manera 

de mover los pies, de mover las piernas y el cuerpo, en como generaban el baile, en como 

marcaban desde la música. El caminar de los viejos milongueros tenía ‘tango’ ¿Por qué 

crees que esta característica se fue perdiendo?  

GG: Había un montón de gente que estaba en ese momento en la práctica de Sin Rumbo 

y algunos todavía están vivos que pasaban desapercibidos. O sea, no es que todos tenían 

el ‘sucundum’ [aquí alusivo a una forma idiosincrásica de moverse] que vos decís. No 

eran todos. Y también había gente que no bailaba tan bien. Los que bailaban bien se 

destacaban y en esta época también se destacarían. Es decir, hay ‘algo especial’ que tenía 

esta gente que uno recuerda que hacía que fueran diferentes al resto. Y también había 

                                                           
17 Apodado ‘El Pibe de Ciudadela’ (1925-2004). 
18 s/d. 
19 s/d. 
20 José Braemcha (1931-2010). 
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hombres bailarines que aún están vivos que pasaban desapercibidos totalmente y que 

ahora en este momento tienen ‘la suerte’ de estar vivos. Y no se pude negar que vivieron 

lo que vivieron. Pero es verdad que tienen una calidad de movimiento diferente que dan 

los años.  

AL: ¿Como se puede describir esa naturalidad del caminar que hoy parece perdida?  

GG: El tango de hoy está ‘impostado’. Yo tomaba clases con estos hombres [viejos 

milongueros], o la clase que tenía con Pupi, y yo veía a Pupi a agarrar a la mujer que 

llegaba por primera vez —que nunca había bailado— y él la agarraba y la hacía bailar sin 

decirle absolutamente nada. Entonces lo que él hacía era ‘sostenerle’ el eje y dejar que se 

ella moviera con naturalidad. Es decir, la seguía, la esperaba, la movía, y sin demasiado 

esfuerzo. Cuanto menos información tenía de cómo tenía que ponerse la mujer, mejor 

funcionaba. 

Yo después de haber inventado el curso de Técnica para mujeres y después de tantos años 

de hacerlo, y a partir de la anti-técnica llegué a la conclusión de que todo lo que Pupi 

trataba de convertir en mi es que no era necesaria tanta información, “para que le vas a 

decir a la mujer que tiene que hacer esto si ya lo hace. Porque le tenés que explicar tan en 

detalle algo”. 

Pero bueno tenía que ver con mi propia búsqueda, sobre todo de mi generación del Tango. 

Los que llegamos de los 80 a los 90 ahí en esa transición lo que hicimos como aporte, 

creo fue poner una pedagogía especial donde empezó a masificarse el Tango a través de 

la didáctica y la pedagogía. Y ahí empezó a plegarse gente que venía de otras danzas 

porque estaba Milena [Plebs], porque estaba Guillermina [Quiroga], porque el tango 

había empezado a ponerse en auge y entonces muchas bailarinas que no podían vivir de 

su baile, porque no había laburo, empezaron a plegarse al Tango. Me parece que esto 

también tiene que ver con la cuestión económica.  

AL: Por lo que entiendo hasta antes de esta época una de las características de los viejos 

milongueros es que provenían de otras profesiones (electricistas, albañiles, mecánicos, 

colectiveros, taxistas). No eran profesionales del tango.  

GG: Sí, sí. Por eso, Pupi trabajaba en los teléfonos, en ENTEL (Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones), Todaro era obrero, el Turco también. Todos hacían otra cosa. Hoy 

el oficio es bailar tango. 
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AL: Yo veo que el pie de los viejos milongueros tenía una estética, pisaba y estaba 

presente. Pero hoy se ve…  

GG: Un pie endeble. 

AL: A mi me parece que el pie perdió algo muy especial que era su ‘decir musical’… 

GG: Yo creo que mi generación trató de explicar cosas que antes eran naturales, de 

racionalizarlas, de masificarlas de alguna manera, porque con una explicación clara se 

supone que era mas rápido llegar al punto. A esto súmale YouTube y todas las cosas 

mediáticas que empezaron.  

AL: Sí. Con el YouTube la experiencia del tango paso a ser visual y offline. Se perdió la 

experiencia del baile in situ. 

GG: Yo creo que empezó a haber una necesidad económica de vivir del tango.  Y además 

cualquier expresión artística en general siempre toca los egos, y entonces el ego mucho a 

veces no ayuda y creo que el nivel de maduración, de esfuerzo que tenían estos viejos, de 

trabajar todo el día haciendo paredes y después se iban a la milonga a bailar, creo que el 

esfuerzo de sobrevivir era muy diferente a un chico de 20 años en los 80 o en los 90. Digo, 

creo que el nivel de tolerancia en relación a la frustración y el nivel de esfuerzo para llegar 

fueron menores porque los caminos eran mas rápidos. Entonces a veces me pasa que hoy 

veo gente bailar en la milonga y digo: este hombre realmente baila mal y este tipo baila 

toda la noche. No para de bailar. Y esto tiene que ver con que hay una mayor cantidad de 

mujeres, y tiene que ver con que las mujeres tampoco dicen que no. Yo creo que los 

hombres que bailaban bien ‘se rompían el culo’ [argentinismo: se esforzaban mucho] para 

bailar bien porque si no, no bailaban con ellas. Y creo que ha cambiado la cantidad de 

mujeres en relación a los hombres, y creo que ellos no necesitan tampoco demasiado 

esfuerzo porque “van a bailar igual toda la noche”. 

AL: Tengo entendido que antes los hombres trabajaban mucho la manera de caminar, de 

pararse, le daban mucha importancia a eso. 

GG: Para mi esto de ‘caminar bien’ es un mito. Digo, a partir del momento en que se 

comenzó a explicar la manera de caminar dejó de ser una caminata natural. Ellos te 

explicaban las figuras [los pasos], no te explicaban como tenías que caminar. Nadie te 

decía como hacerlo. Por eso digo como ya lo tenían no hacía falta explicarlo. 
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AL: Imagino que ellos buscarían esa naturalidad al moverse, o la tomarían de algún 

lado… 

GG: Sí pero había toda una idiosincrasia y un modo de vivir que hacía que todos ellos 

caminaran de esa manera. Entonces yo no puedo pretender que vos camines como el Pupi 

porque naciste en otra época y porque viviste otras cosas. Entonces vamos a hacer las 

figuras parecidas a ellos, porque las aprendimos con ellos o miramos un video y 

aprendimos la figura, pero la forma, la mecánica y las dinámicas del movimiento son 

diferentes. Porque vivimos en otra época y porque no tenemos tanto esfuerzo para hacer 

cosas. Y porque hay mas ‘fast food’. 

AL: Para ellos el tango era eso que vivían en un contexto mas presencial. Sus experiencias 

con el baile sucedían en la milonga o en la práctica y durante el día tenían otros oficios. 

GG: Para ellos era eso en ese momento dentro del contexto donde estaban viviendo. 

AL: En la contemporaneidad, la cabeza se nos va en cosas que en la época de las 

milongueras y milongueros no existían. Hoy tenemos infinidad de modelos de zapatos y 

de vestidos, de maquillajes, múltiples maneras de comunicar (celular, Facebook, 

Instagram, Twitter), tenemos la posibilidad de ver todas la exhibiciones por YouTube… 

GG: Yo empecé en el 88 y la única casa de zapatos que había era Fattomano. Entonces 

Fattomano era el que hacía los zapatos para las coristas, y la gente del teatro, y tenían 

suela Febo abajo [marca argentina muy conocida] y eran zapatos que si no los hubiese 

regalado todavía los tendría. Eran un ‘pedazo de zapato’ insoportables. Pero eran lo único 

que había. Cuando yo empecé, uno iba con zapato normal y le ponías una banda elástica 

para que el zapato no se te saliera. Para tener un zapato en serio o una sandalia, tenía que 

ser sandalia de calle, o un zapato que vos de alguna manera tenés que tratar de ajustarlo. 

Pero para tener ese zapato de Fattomano, yo lo tuve al año y medio de bailar. 

Ahora lo primero que hacés es comprarte el zapato. 

Está bien que ahora sea así. Hay toda la industria alrededor del tango que, hay mucha 

gente que come gracias al tango. Y está perfecto que sea así. Desde el que te maquilla, el 

que te hace la ropa, el que hace los zapatos, los maestros, hay toda una industria, las 

milongas. 

AL: ¿Y la forma de entender la música? 

GG: Yo no te puedo hablar de la música. No soy yo la persona para hablar de la música. 
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AL: Me refiero a que es lo que vos sentís… 

GG: Lo que yo siento es que no puedo explicar la música. La siento o no la siento. 

AL: No hablo de la música en términos formales. Me refiero en tu baile, que es lo que 

representa para vos…  

GG: Es que…si no hay música ¡¡¡no me puedo mover!!! Digo, no puedo explicar la 

música. Escucho música y me muevo. Se que tengo ‘oído’ pero mas que eso no te puedo 

explicar. Te puedo hablar de otra cosa pero no de música. La siento y punto. 

Te puedo explicar ¿porqué uno se mueve? ¿cómo se mueve? Podemos mirar un video sin 

música y yo te explico el movimiento. Ahora no me pidas que te explique como se mueve 

dentro de la música porque no lo puedo decir. Tenés que buscar a alguien que se haya 

dedicado mas a entender la música. 

AL: Vos decías de que el hombre baila en el eje de la mujer ¿Y la mujer, hace lo mismo 

o tiene una interpretación diferente?  

GG: No. No tiene una interpretación diferente. Yo creo que el hombre manda una idea 

del movimiento y la chica lo hace. Creo que es una cosa de ‘generar movimiento de a 

dos’, de que algo suceda. 

AL: Hay una intención en bailar sobre el eje de la mujer, hacerla bailar en su eje… 

GG: Porque además es mas inteligente mover a alguien en su eje que estar cargándolo 

todo el tiempo.   

AL: Como intención ¿la mujer se mueve en el eje del hombre también?  

GG: Como intención la mujer se mueve en su propio eje. Si yo la saco del eje no puedo 

hacerla mover. Es el hombre que va alrededor del eje de la chica todo el tiempo. 

AL: O sea la cuestión está en la dirección en que se propaga la intención.  

GG: Claro. Es una dirección de la intención. Pero además, también hay  movimientos 

que existieron siempre, movimientos afuera del eje. Siempre existieron. En mi época se 

llamaban puentes. Ahora son volcadas, colgadas. Creo que lo que cambió fueron las 

dinámicas, la manera de moverse, porque los cuerpos se mueven de otra manera. Esto 

además tiene que ver con la ropa. Los tipos de antes estaban todo el tiempo con traje, 

saco, corbata, chaleco, y ahora ya no. 
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AL: Se bailaba en el eje de la mujer. Y cuando se la saca del eje para hacer un puente, 

eso está dentro de lo estilístico.   

GG: El sacarla del eje [de forma permanente] me parece que es un estilo inventado para 

inutilizar a la mujer. 

AL: Vos decías, siempre hubo puentes. 

 

GG: Era para hacer una figura. Una figura, no era un estilo de baile. Era un segundo. Una 

figura que duraba un segundo, o diez segundos. Era un efecto visual, se hacía eso para 

algo. Era básicamente un efecto. No se usaba en la milonga se usaba fundamentalmente 

en las exhibiciones. 

AL: El hombre aprende a bailar en el eje de la mujer y la mujer aprende a moverse en su 

eje ¿Que es lo que mas uno debe aprender?  

GG: Lo único que uno debería aprender son las figuras. Nada mas. Las estructuras. 

Porque si estás fuera de eje ¿cómo vas a bailar? ¿cómo te vas a mover? 

AL: Vos decías que muchos hombres bailan con el eje tirado para atrás… O sea, de esta 

manera no se puede bailar en el eje de la mujer porque al irse para atrás la están sacando 

a ella del eje. 

GG: La gente baila afuera del eje y entonces apareció el ‘empujo el piso’ para ponerla a 

ella en eje. Empujo para poder moverme y moverla. Entonces el empujar el piso es la 

‘compensación’ de estar fuera de eje. En el abrazo el hombre se va para atrás y la saca a 

ella del eje y después la empuja para ponerla en eje y así sucesivamente. Esta propuesta 

no tiene sentido. Yo creo que sacarla de eje, y decirle a ella ponéme la panza, ponéme el 

pecho, o ponéme esto o ponéme aquello, tiene que ver con la compensación de lo que uno 

[en este caso el hombre] no pone naturalmente. Cuando yo comencé me dijeron: abrazáme 

y seguíme. Y yo abracé y seguí. No había otro tipo de indicación.  

Ahora para conectarnos tenemos que hacer determinada posición y esto no 

necesariamente garantiza la conexión. Lo que garantiza es te siento porque vos me 

empujás y me hacés resistencia pero esto no quiere decir que sea conectado. Cuanto más 

esfuerzo hago mas desconexión hay. 

Hago un esfuerzo para conectarme, entonces, creo que las resistencias y los fuera de eje, 

los pesos, te peso, vení, búscame, tírame el pecho, tírate arriba que te llevo, esto es toda 
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una compensación de lo que no hay. Y además tiene que ver con que el tango se hizo 

realmente muy internacional. Con culturas que no están acostumbradas a ni a darse un 

beso para saludarse. Entonces creo que todo esto tiene que ver con los maestros que 

buscaron formas para que la gente se conectara compensando lo que no había. O por 

cultura, o porque no había permisos, o porque en realidad era más importante la estética 

que la conexión. 

Creo que los empujes y los fuera de eje tienen que ver con no poner todo lo que hay que 

poner. No ponerse, no estar, no estar presente, no jugarse. 

AL: Organizar el baile alrededor del eje de la mujer parece ser la característica corporal-

intencional distintiva de los milongueros de la décadas del 80 y 90. 

GG: El objeto a mover ¿Cuál es? Es la mujer ¡Es la que sigue! 

AL: Estas conclusiones son tan evidentes pero para nada triviales. Parecería ser que nos 

complicamos buscando un montón de detalles y no vemos lo que tenemos adelante de los 

ojos. 

GG: No sé…te pongo lo más extremo de los extremos.  Ponéle… por ejemplo ‘Chicho’ 

Frúmboli21.  

Chicho es un tipo que te mueve en tu eje y el tipo está híper presente todo el tiempo. Yo 

creo que la gente se queda mucho con la forma y no con la esencia.  

AL: ¿Entonces no se entendió su mensaje? 

GG: Realmente no lo entendieron...Esto también tiene que ver con su fuerte evolución. 

Es decir, yo cuando empecé el curso de técnica para mujeres estaba en el momento mas 

híper feminista. Entonces yo en ese momento al bailar —te estoy hablando del año 94-95 

que fue cuando esto comenzó—  a veces me tomaba un tiempo o le modificaba una figura 

al hombre porque quería hacer un adorno. Era como ¡absolutamente desafiante! 

Con el tiempo esto fue cambiando, pero esto tiene que ver con la misma evolución de 

Chicho y mi misma evolución.  El dejar de pelearse con la autoridad. Porque éramos muy 

adolescentes a nivel tango. Éramos híper adolescentes y muy reactivos. 

AL: ¿Y por qué comenzaste a enseñar técnica?  

                                                           
21 Buenos Aires (1970). Uno de los bailarines que más ha influido (s.XXI) en las nuevas generaciones del 

tango. 
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GG: En realidad tiene que ver con cosas que yo les decía a las mujeres que evidentemente 

les funcionaban. Hasta que empecé a tener una cantidad de mujeres infernal y surgió la 

idea de ponerlas a todas juntas y ese fue el seminario de técnica. Empecé a decir cosas 

que evidentemente funcionaban pero que tenían que ver con mi propia búsqueda de 

mejorar el movimiento.  El alumno siempre es el espejo de lo que uno necesita trabajar o 

no ¡Todos somos espejos de todos! 

AL: ¿Y qué es la anti-técnica? 

GG: La anti-técnica en este momento es la vuelta a la cosa mas simple, cómoda y 

orgánica. 

AL: Una deconstrucción mas natural como de lo esencial… 

GG: Sí. 

AL: En función a como vos planteáis el funcionamiento en eje. 

GG: Igual mi trabajo siempre fue en eje. Mas allá de que sea técnica o anti-técnica mi 

trabajo siempre fue estar en eje. Nunca trabajé fuera de eje.  

AL: Vos describís una situación muy específica de eje del milonguero antiguo entre 

muchas otras posibilidades posturales del eje.  

GG: No, esto tiene que ver con el eje del abrazo en todo caso. Vos cuando abrazás a 

alguien naturalmente te ponés en el centro del pie. Es natural.  

AL: El eje del abrazo.  

GG: Es el eje del abrazo… 

AL: …a partir de donde se construye el baile. 

GG: Totalmente. Es como el Yin y el Yang, es como que encajan perfectamente. Por eso, 

entendés la lógica del movimiento y como funciona cada pieza, pero por otro lado creo 

que también hay un montón de mística y de estereotipos y de mitos, más que nada 

alrededor de la cadencia, del que ‘primero hay que aprender a caminar y después hacer 

pasos’. Para mi son todos mitos.  

AL: ¿Que querrían significar los milongueros con esa frase? 

GG: Sí, ellos decían esa frase y la siguen repitiendo. Pero Pupi jamás enseñó a caminar 

y si él se ponía a enseñar a caminar te hacía caminar distinto porque su manera de 

explicar… 
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AL: No era lo que él hacía. 

GG: ¡No era lo que él hacía! Y yo creo que en el intento de explicar lo que naturalmente 

hacían, empezaron a generar un mito enorme en relación a que hay que caminar, hay que 

saber caminar. Pero ¿Qué es saber caminar? El Pupi no es que camina de una manera muy 

especial. El Pupi estaba ‘re puesto’ [muy bien parado] y eso hacía que todo su cuerpo 

funcione. Portalea tenía – como decían –  ‘diez y diez’, [el ángulo de la punta de ambos 

pies como si ellos fueran agujas de un reloj marcando esa hora]  esa era la posición de sus 

pies y si vos a Portalea le decías ‘cerrá los pies’, dejaba de ser Portalea. Entonces cada 

uno se movía, porque tenía que moverse de esa manera, porque tenía su historia, porque 

se levantaba a las 8 de la mañana y no a las 3 de la tarde ¿me entendés? Porque Portalea 

caminaba la tierra del cementerio. Hay un montón de razones por las que ese tipo se movía 

como se movía.   

Entonces ¿que tenés que hacer? Tratar de imitar, si querés sacar esa dinámica de 

movimiento para entender porqué, cómo se movía. Pero Portalea es uno solo ¿Qué tenés 

que tomar de Portalea? Sus figuras. Y como pensaba en todo caso. 

[Cuando se dice] tenés que aprender a caminar… ¿que es aprender a caminar como 

Portalea? Si yo por ejemplo tengo los pies para adentro ¿tengo entonces que poner los 

pies para afuera para ser Portalea? ¿como es?  

Digo, desde este lugar, es una invasión corporal muy fuerte. Yo te estoy modificando el 

punto de apoyo y eso es un problema. De acuerdo a esto que estoy diciendo, para mi es 

un mito el tema de que ‘hay que caminar’. Llegaste caminando a la clase ¿como te puedo 

decir que hay que aprender a caminar? 

AL: ¿Por qué la forma de bailar de los viejos no se mantuvo?  

GG: Si vos te ponés a buscar, hay un montón de tango en toda la ciudad. Es decir, hay 

tango por todos lados, pero el tango de la década de los 40 [s.XX] no es el tango de ahora 

¿Por qué? Porque la dinámica del movimiento que hay en este momento, en que todo el 

mundo corre y que está con el celular, es diferente. La gente está con jeans, está con 

zapatillas…Por eso no podemos pretender volver el cuerpo atrás, el cuerpo evolucionó 

de acuerdo a las situaciones [en las que vive], no se si llamarlo evolución o no. Depende, 

para algunos es una evolución y para otros es una involución. Yo siempre creo que se 

evoluciona de alguna manera y que uno trata de sobrevivir dentro del contexto que le 

toca, de ir adelante.  
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AL: El aspecto laboral con respecto al tango, o viceversa ha cambiado… 

GG: Yo estudiaba para maestra y después me recibí y trabajé obviamente en el turno 

tarde, nunca en el turno mañana porque a veces me volvía de la milonga y me iba 

directamente a la escuela a dar clases. Digo que hay un montón de cosas que hacen que 

vos te muevas como te movés y que tengas una densidad que es con relación a la vida que 

tenga cada uno, a todo lo que te pasó dentro del contexto más los modelos que tuviste. 

Mis modelos fueron todas mujeres re fuertes, con peso específico. Minas que no las 

movías así porque sí. Mis modelos eran diosas, minas densas, con navajas en la liga, estoy 

hablando de minas muy fuertes, no eran ‘joda' (del lunfardo: broma). 

 

 CONCLUSIONES   

Graciela González nos brindó un importante testimonio donde propone recuperar 

los movimientos espontáneos y naturales del cuerpo, generando a través de ellos una toma 

de conciencia de todo lo que nuestro cuerpo ya conoce, sin necesidad de invadirlo, ni 

lastimarlo con posiciones - en nombre de ‘la técnica’- que pueden no ser funcionales. 

González explica que en el TT-S, el hombre pone la intención en el eje de la mujer para 

‘moverla’ y la mujer, al bailar, se ‘ocupa’ de su eje. Este es el aspecto central de la 

comunicación corporal interactiva de la pareja. 

González explicó que su metodología de enseñanza deviene de una profunda 

inmersión en la intencionalidad gestual del eje del abrazo de la pareja además de una 

exhaustiva observación de la personalidad de sus maestros y del ambiente en que se 

movieron. 

La entrevistada entiende las transformaciones corporales y formas de interpretar 

el baile de las nuevas generaciones desde el cambio sociocultural y la influencia de las 

redes sociales. De acuerdo con esto, González explica que la gestualidad expresiva de los 

milongueros y las milongueras antiguas no puede ser entendida sin que prestemos 

atención al contexto de la época desde la que parten sus experiencias.  

El importante legado de su anti-técnica como lectura corporal y metodología de 

enseñanza del TT-S es la vuelta al estado mas simple, cómodo y orgánico que tenemos 

para movernos intencional y dinámicamente en el eje del abrazo del tango. 
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AGELASTA: THE ILLUSION IN MUSICAL COMPOSITION 

AGELASTA: a ilusão na composição musical 

 

CARDOSO, Mário22, & LEONIDO, Levi23 

 

Resumo 

The present article intends to present and discuss the role of the perceptive system and its relations 

with the musical universe. In this context, the concept of sound illusion assumes a relevant role 

in the definition, analysis and interpretation of this relationship in the process of musical 

composition and interpretation. Considering the objectives of this article the changes to the 

musical text will be essentially addressed through the following characteristics: time, timbre, 

reverberation, structure and form. Based on this understanding the empirical course assumes two 

paths: (1) analysis of some examples of Western Music repertoire with the aim of categorizing 

and perceiving how these characteristics are assumed as elements of sound perceptual illusion; 

(2) composition of an original musical work, where some of the aspects resulting from the 

previous phase are explored from the point of view of musical creation.  

 

Abstract 

O presente artigo pretende apresentar e discutir o papel do sistema perceptivo e suas relações com 

o universo musical. Nesse contexto, o conceito de ilusão sonora assume papel relevante na 

definição, análise e interpretação dessa relação no processo de composição e interpretação 

musical. Considerando os objetivos deste artigo, as alterações no texto musical serão abordadas 

essencialmente pelas seguintes características: tempo, timbre, reverberação, estrutura e forma. 

Com base nesse entendimento, o curso empírico assume dois caminhos: (1) a análise de alguns 

exemplos de repertório da música ocidental com o objetivo de categorizar e perceber como essas 

características são assumidas como elementos da ilusão perceptiva sonora; (2) composição de 

uma obra musical original, onde alguns dos aspectos resultantes da fase anterior são explorados 

do ponto de vista da criação musical. 
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INTRODUCTION 

 Man has always shown his fascination by the universe of perception where the 

visual and sound distortions are assumed as an instigating object. Shepard (1990) 

considers this distortion of the world that we see and hear as a normal aspect of our 

perceptual system. But is the world really what we perceive? We think that optical 

illusions are a relevant indicator in confirmation that this world is not as we think it is. 

This raises another question: why does our perceptual system do this? In the view of 

Levitin (2011), perhaps the explanation is reduced to a certain evolutionary adaptability 

existing in this system. Much of the sounds and visions we receive through our sensory 

receptors have partial/ambiguous information and other informative elements that are not 

present. In the particular case of the sound world, our auditory system presents a very 

specific / complex version of this perceptive complement (l Warren, 1970; Bregman, 

1990), where ascending and descending processes play a significant role in the 

representation and understanding of reality. The exploration and knowledge of these 

singularities has led many authors to have observed / studied the phenomenon of 

perceptive complement as an element of and in musical composition. It is noteworthy the 

Shepard Scale (1964), Risset's Perpetual Glissando (1969) and Deutsch's Triad Paradox 

(1986). An important contribution to the exploration and experimentation of this subject 

in the field of musical composition is undoubtedly the theories associated with perception, 

cases of Gibson's Direct Theory (1966), Gregory's Theory of Constructivism (1970) and 

its main mechanisms (gestalt grouping principles, filling and unconscious inference). It 

is important to emphasize the contribution of Place Theory, Temporal Theory and Duplex 

Theory (Licklider, 1951; Cheveigné, 2004, 2010; Warren, 2008), in understanding the 

analytical process (spectral and temporal) of our auditory system. 

 The visual and sound illusions assume different understandings in the academic 

universe. For Gregory (1997) and Warren (1970), these distortions are defined with errors 

of perception. On the other hand, Risset (2007) mentions that the illusion presents itself 

as an error of the senses and truths of perception. This understanding of Risset puts in this 

concept a sense of support for the understanding of the mechanisms involved in the 

functioning of human perception (Patrício, 2015). Wessel and Risset (1983) present in 

their article Les illusions auditives a proposal of categorization of different illusory effects 

resulting from perceptual and sound processes.  
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For the authors these can be divided into: (1) perceptual restitution of sounds; (2) 

polyphony with one voice; (3) paradoxes of dissociation of sound height; (4) paradoxes 

of rhythm; (5) integration; (6) auditory localization. In the work of The Science of Illusion, 

J. Ninio (1998) presents a classification of auditory and visual illusions centered on the 

great processes of perception (i.e., perceptual limits, contrasts, segregation, fusion, 

complement, among others). More recently Féron (2006) presents a classification 

according to the various perceptive domains of sound (pitch, space, time, intensity and 

timbre). That is, for the author the illusions can be of: (1) perception of sound height; (2); 

space (3) temporal; (4) intensity; (5) reference and timestamps; (6) kinesthetic. Despite 

the interest that all these domains present for the study of the thematic, the present work 

will be centered in the temporal illusions.  

 Daily experience shows us that there is a marked difference in the perception of 

objective (physical) time and the subjective experience of time. Fernandes and Garcia-

Marques (2012) report that time intervals with "identical durations are not always 

perceived as equivalent in their subjective duration". These temporal illusions are induced 

by multiple characteristics of the stimulus or even the presentation context. For Skiner 

(1938), the time element can be considered a dimension of the stimulus. This 

understanding places the existence of this element in the relation assumed with 

something. 

Starting from the classification of Féron (2006), the present study assumes the 

fundamental objectives: (1) to perceive the role of the perceptive system and its 

relations in the musical universe; (2) portraying the entire creative process inherent 

in the construction of an original work for electronic and solo guitar; (3) to explore, 

experience, and present results from the manipulation of temporal and non-temporal 

variables (schedules of illusion) in order to perceive their influence in the creative 

and interpretive musical process. 
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1. AGELASTA: AN OVERVIEW 

 This work was built from a mythological passage depicting the abduction of 

Persephone (goddess of Herbs and Perfumes), daughter of Demeter (goddess of Earth 

and Fertility), by Hades (god of the Inner World). Originally narrated by Hesiod, this 

myth carries with it fundamental aspects (aesthetic and formal) that mark the creative 

process of the present musical composition.  

A first prominent aspect is the title attributed to this composition. In the account 

of this myth, when Demeter realizes that she has lost her daughter she sits on a stone 

called agelasta. This neologism is attributed to the one who is devoid of laughter, to the 

one that F. Rabelais calls as belonging to two planes of existence (that of possibility and 

that of its lack, that of empathy and that of irascibility). Another aspect of importance is 

the cycles, which in the mythological passage refers to the agreement of Zeus and Hades 

so that during six months Persephone stays with its mother and the other six months it 

returns to the underworld. It will be from this element that the Greeks explain the months 

of the year. This last element finds crystallization in the processes of repetition (linear, 

block and textural additive process) that constitute the micro and the macroform of the 

work. In formal terms, it presents in its constitution three moments that epitomize this 

whole mythological passage: (1) loss; (2) absence; (3) the return. Each of these moments 

presents differentiated metric and tonal peculiarities (see Table 1). This last characteristic 

is marked by the relation of the affects and tonalities of Johann Mattheson (1691-1764). 

In this particular were used tonalities that represent or are close to the affectionate 

characteristics that mark each one of the three moments of this work. For this study, only 

the first moment will be analyzed. 

Table 1 - Metric and tonal organization 

 

 

Moment  
Title 

time tonality character 

the lost 4/2 
E minor Deep 

the absence 4/4 
A major Bright 

the return 4/4 
E major Desperate 
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  2. METHODOLOGY 

From the empirical work outcrops in the bibliographical review, to which the 

epistemological and conceptual contributions of Terry Riley (1935) and Pauline Oliveros 

(1932-2016) are associated, an experimental methodological paradigm was defined that 

focuses on the manipulation of two independent variables: duration (temporal variable) 

and what we call the agent of illusion (not temporal variable). In the first moment (the 

loss) of this work was used cumulative and parallel Tape Delays with different temporal 

subdivisions (see Figure 1 and 2).  

This combination of delays has been used extensively by several composers of 

which the core associated with the San Francisco Tape Music Center stands out. The 

Logic Pro X music editing software was used for capture and processing. The analytical 

software Sonic Visualiser 3.0 was used for analyzing and comparing the audio file 

contents (spectrogram). 

Fig. 1. Delay of Guitar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Delay of Guitar 2. 
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    3. DISCUSSION 

By crossing and analyzing the different data is perceptible the textural influence 

that the use of the independent variable prints on all the motifs that constitute the first 

moment of this composition. In general, the harmonic and rhythmic 

transformations/relationships resulting from the manipulation and action of this variable 

represent and assume particular characteristics in each of the motifs. One of these 

transformations (harmonic) is visible in the analysis of the spectogram (peak frequency 

spectogram) referring to the action of variable 1 on the first motif (see Figure 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Peak frequence spectogram (variable 1). 

 

As we can see, there is a construction of harmonic blocks mainly between the 

notes E/B (2nd time) and B/G (3rd time). This leads to a transformation of motif 1 (see 

Figure 4). 

Fig. 4. Motif 1. 

 

In the particular case of the manipulation of the independent variable 2 there is a 

change (rhythmic decrease) of the previous motif (see Figure 5). 
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Fig. 5. Motif 1 (transformation). 

 

Another relief factor resulting from the action of the independent variable is the 

generative power that comes from this manipulation. The following figure shows an 

example of a rhythmic generation constructed from the second reason. 

 

Fig. 6. Motif 2. 

With regard to the third and fourth motives, the manipulation of the independent 

variable makes clear the previously mentioned words that there is a differentiation 

between the objective time and the one that is subjectively performed. The rhythmic 

development performed by the notes D/E and F#/G put a change in the metric and 

temporal perception of this phase of the work. 

 

 

Fig. 5 e 6. Motif 3 and 4. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Musicais 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Peak frequence spectogram (variable 2). 

 

It should be noted that in the case of the independent variable 2 there is, in the 

particular case of these two reasons, an annulment of the final notes (see Figure 8). 

 

   4. FINAL CONSIDERATIONS  

  From the analysis and comparison result indicators that allow us to affirm that the 

temporal manipulation of the different delays contribute to the creation of a temporal 

illusion in the whole dimension of the first moment of this composition. The influence of 

this illusion agent goes beyond the scope of the time characteristic / component and 

contributes to the existence of blocks and texture addition processes that lead to the 

construction of rhythmic and melodic elements that were not found in the initial 

composition.  
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There is a certain compositional metamorphosis resulting from the manipulation of this 

agent. Although the temporal element presents itself as the prime objective of this work, 

it is also possible to see the changes in the spatial perception resulting from the 

manipulation of the non-temporal variable. In short, this manipulation and exploitation of 

cumulative delays as an element or agent of temporal illusion represented an evolutionary 

element in the aesthetics and atmosphere of the work that was intended here, as well as 

metamorphic element and generator of the tonal and rhythmic component of the work. 
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UMA FUGA A VÁRIAS VOZES 

One fugue for several voices 

 

LAMAELA, Inês24  

 

 

Resumo 

Na Música, uma fuga é uma composição onde várias vozes dialogam, perguntam e respondem, 

perseguindo-se entre si num contraponto rico em simetrias e inversões. No contexto de uma 

prisão, a palavra fuga adquire um significado mais complexo que vai para além da fuga do corpo 

às paredes e ao arame farpado da reclusão: o corpo está preso, mas o espírito não se consegue 

algemar. Na apresentação de hoje contam-se histórias de como a música tocada ao piano deu asas 

para voar. Do contraponto entre as vozes dos participantes de 2 projetos em duas prisões 

portuguesas faz-se o caminho que revela novas formas de fazer Música na Comunidade, 

explorando os princípios da inclusão, da democratização e da participação ativa como 

fundamentos de todo o trabalho. 

 

 

Abstract 

In Music, an escape is a composition where several voices dialogue, ask and respond, pursuing 

each other in a rich counterpoint in symmetries and inversions. In the context of a prison escape 

the word acquires a more complex meaning that goes beyond the body's escape to the walls and 

barbed wire of the prison: the body is stuck, but the spirit can not handcuff. Today's presentation 

tells stories of how piano music gave wings to fly. From the counterpoint between the voices of 

the participants of two projects in two Portuguese prisons is the path that reveals new ways of 

making music in the community, exploring the principles of inclusion, democratization and active 

participation as foundations of all work. 

 

Palavras-chave: Prisão; Música na Comunidade; Piano; Narrativa. 

Key-words: Prison; Community Music; Piano; Narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cada um de nós constrói-se, dia-a-dia, sobre o único que é a sua individualidade. 

As nossas experiências, ou narrativas, seguem-nos e são, simultaneamente, lideradas por 

nós. Greene (1995, p. 186) argumenta que “há uma ligação entre a narrativa e a construção 

da identidade. É importante moldar as nossas próprias histórias”. As artes são um meio 

que podemos usar para moldar narrativas de nós mesmos e isso não é diferente em uma 

prisão.  

Depois de séculos de evolução que levaram a discursos cada vez mais sofisticados 

e, em muitos casos, a uma grande distância entre artista e público, atualmente é possível 

observar que a Arte é reconhecida não apenas na sua dimensão estética intrínseca, mas 

também como uma ferramenta poderosa de intervenção social. O crescimento 

exponencial da pesquisa e desenvolvimento de práticas de Música na Comunidade (MC), 

fundamentada nos princípios da descentralização, da democratização, da igualdade de 

oportunidades e da participação ativa (McKay & Higham, 2011), pode ser entendido 

como um resultado direto dessa mudança de paradigma.  

Dentro do caleidoscópio da MC, a prática musical ativa com pessoas que vivem 

em prisões tem emergido como uma área de especial interesse. As especificidades da 

prisão, a “instituição total” (Goffman, 1991) onde são “removidas as barreiras que 

habitualmente separam as várias esferas de vida do individuo (de residência, de trabalho, 

lúdica), estando estas submetidas a uma gestäo e a uma autoridade comuns, e onde os co-

participantes são os mesmos” (Cunha, 1994, p. 2), fazem de cada projeto musical 

desenvolvido atrás das grades algo único. Nas secções seguintes, apresentam-se e 

discutem-se dois projetos desenvolvidos em duas prisões portuguesas. O trabalho em 

torno do piano como instrumento principal de trabalho musical, de comunicação e de 

descoberta, é contado através da experiência única dos participantes, num contraponto 

entre as suas narrativas (as suas vozes) e a análise musical. Numa metáfora musical, 

chama-se a esta apresentação “fuga a várias vozes”. Na música, uma fuga é uma 

composição onde várias vozes dialogam, perguntam, respondem, e se perseguem entre si, 

num contraponto complexo. Numa prisão, a palavra “fuga” tem um significado bem 

diferente e negativo. Mas a fuga aqui se conta é a fuga do espírito, a libertação das 

paredes, dos castigos, das falhas e das frustrações, através da música feita ao piano.   
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O PROJETO “NAS ASAS DE UM PIANO... APRENDO A VOAR” 

O projeto “Nas asas de um piano... aprendo a voar” foi desenvolvido no 

Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo (Matosinhos, Porto), entre 

novembro de 2013 e julho de 2014, com a participação de quatro reclusas. Durante estes 

nove meses de trabalho foram realizadas 91 sessões individuais e 13 sessões de grupo, 

durante as quais foram preparadas 3 apresentações públicas: 

1) “Histórias de um piano ... que ensinou a voar” - uma apresentação para bebés 

e crianças que viviam, na altura, no EPESCB com suas mães recluídas (havia 

15 bebés/crianças no total). Neste concerto foram apresentados os primeiros 

resultados do trabalho que tinha vindo a ser feito com cada uma das 4 senhoras, 

ao piano, assim como 4 canções, especialmente pensadas para interagir com as 

crianças. 

2) “Projecto X” – um autêntico exercício de engenharia musical e logística que 

envolveu a participação de reclusos da prisão de Aveiro e alunos do Mestrado 

em Música da Universidade de Aveiro, e que implicou a realização de sessões 

com todos os participantes em Santa Cruz, no Estabelecimento Prisional 

Regional de Aveiro e na Universidade de Aveiro. O concerto final aconteceu 

no auditório do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 

Aveiro. 

3) “Fuga a 4 vozes” - concerto final, um momento a solo e introspetivo. Depois 

de um concerto para os outros (os bebés e crianças) e com muitos outros (o 

“Projecto X”), quis que houvesse uma oportunidade de encerrar o projeto numa 

apresentação focada em cada uma das senhoras e no percurso que cada uma 

tinha sido capaz de descobrir/percorrer. Consegui que os responsáveis do 

EPESCB, em coordenação com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, 

alugassem um piano de cauda para este momento final. A voz de cada uma das 

senhoras fez-se ouvir não só através da música que tocou, mas também através 

de testemunhos que cada uma delas escreveu sobre a sua experiência, e que 

foram encenados por um ator convidado, o Bernardo de Almeida, que falou por 

cada uma delas como se do seu alter-ego se tratasse entre a performance das 

várias peças que apresentaram.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Musicais 

 42 

O trabalho semanal individual com cada senhora foi feito em três dimensões 

diferentes. Em primeiro lugar, a dimensão técnica, alicerçada na consciência que, para 

que a experiência de aprender a tocar fosse, verdadeiramente, completa, teria que haver 

trabalho de competências físicas do domínio de um instrumento tão complexo como o 

piano. Em segundo, a dimensão da criatividade, através de improvisação e da composição 

de peças que ficaram registadas em partitura e que foram apresentadas nos vários 

concertos. Por último, a dimensão da literacia, aqui entendida como algo que vai além 

das competências de leitura e escrita, e que incluiu a aprendizagem de vocabulário 

musical, noções básicas de harmonia ou breves apontamentos sobre a História da Música. 

O equilíbrio entre as diferentes linguagens e estilos musicais durante o projeto foi 

uma das suas características mais importantes: houve tempo para improvisar ou compor 

em um padrão rock ou bossa nova, tempo para estudar uma peça do repertório clássico 

de piano, tempo para o tema pop da banda sonora do filme “Titanic”, e tempo para 

aprender uma música popular portuguesa. Às vezes, tudo isso em uma única sessão. Desta 

forma, os interesses e gostos pessoais de cada uma das senhoras foram combinados com 

a abordagem de material musical de um domínio mais clássico, num verdadeiro ato de 

democracia cultural. 

Em termos de material escrito usado nas sessões, uma das principais inovações 

resultantes do projeto foi a criação de partituras gráficas, usando a dedilhação a ser usada 

e um código de cores para identificação das duas mãos (vermelho para a mão direita, azul 

para a mão esquerda), em simultâneo com o nome (por extenso) das notas musicais. Estas 

partituras gráficas foram um importante suporte para a solidificação de praticamente todo 

o material musical trabalhado durante uma primeira fase do projeto, constituindo-se, 

ainda que sem a precisão de uma partitura convencional, como um auxiliar de memória 

eficaz. Em maio, já numa fase adiantada do projeto, foram levadas para as sessões 

individuais partituras convencionais. De salientar que, apesar de nunca ter sido objetivo 

do projeto trabalhar a leitura de partitura, foram as próprias reclusas que pediram para o 

fazer. Neste processo de aprendizagem de leitura musical foram abordadas todas as 

questões básicas relacionadas com esta competência: leitura nas claves de sol e fá, ritmo, 

articulação, fraseado e indicações de pedal. 
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Como em qualquer outro contexto de contacto e aprendizagem de um instrumento 

musical, também neste contexto de prisão se considerou, desde o primeiro dia, que seria 

essencial dar tempo de trabalho individual a cada uma das participantes, no piano onde 

eram feitas as sessões. Esta questão foi discutida com frequência com a direção do 

EPESCB, desde o início do projeto. No entanto, por causa das questões logísticas 

associadas (um guarda prisional para acompanhar e controlar cada reclusa), nunca foi 

implementada durante os primeiros três meses do projeto. Com o primeiro concerto 

marcado foi, finalmente, possível convencer os responsáveis do EPESCB da importância 

do estudo individual para garantir uma apresentação de qualidade. Em meados de 

fevereiro de 2014, três semanas antes do primeiro concerto, as reclusas foram autorizadas 

a praticar durante a semana, num horário que contemplava uma hora de estudo diário para 

cada uma. Este horário de estudo individual manteve-se até ao final do projeto. Para além 

de melhorar, claramente, a qualidade da performance pianística em si mesma, foi também 

muito importante na medida em que permitiu que cada reclusa tivesse um momento a sós, 

durante o qual decidia o que fazer com o seu tempo. Para apoiar este trabalho individual, 

foram feitas gravações das peças, os chamados playalongs, que cada uma das senhoras 

andava a trabalhar. Foi dado um cd a cada uma e foi levada para a sala das sessões uma 

mini aparelhagem.  

 

UMA FUGA A QUATRO VOZES 

São apresentadas, de seguida, as quatro protagonistas do projeto “Nas asas de um 

piano... aprendo a voar”, nome inspirado nos seus próprios comentários. Pelo facto de ter 

sido desenvolvido principalmente em sessões individuais com cada uma das 

participantes, foi possível acompanhar de perto a sua narrativa. O grande projeto 

constitui-se, portanto, como uma soma de quatro projetos únicos e singulares, que se 

conta através de quatro histórias diferentes, quatro narrativas/vozes da mesma jornada.  

Os nomes com que são apresentadas as senhoras são, por questões relacionadas 

com a sua privacidade e anonimato, fictícios. Não foram, no entanto, escolhidos ao acaso: 

Marta, Maria João, Helena e Clara remetem para quatro mulheres que, na História da 

Música e, mais especificamente, na história do piano, são (ou foram) marcantes: as 

pianistas Marta Argerich e Maria João Pires, a pianista e pedagoga portuense Helena Sá 

e Costa, e a pianista e compositora do séc. XIX, talvez a primeira mulher a ser reconhecida 

neste meio, Clara Schumann. 
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Nas próximas secções, desenvolve-se o que de único, intimo e particular foi a 

experiencia de cada uma das quatro reclusas, dando ênfase às singularidades e 

peculiaridades de cada percurso: a descoberta de talentos da Marta, a vontade da Maria 

João, a libertação da Helena pela improvisação, a alegria e os afetos da Clara. A narração 

é feita num presente, na voz da autora como primeira pessoa, sobre a forma como foram 

vividas as sessões de trabalho. 

 

Marta 

Senhora com um sotaque portuense bem carregado, senta-se ao piano pela 

primeira vez e diz-me “Olha que ando a precisar [de qualquer coisa nova], ao menos para 

me pôr o cérebro a trabalhar. Que a gente aqui sente-se muito apagada!”. Durante a sua 

vida na prisão, descobriu uma veia poética e escreveu muitos poemas que guarda 

religiosamente numa capa. Tem uma tremenda autoconfiança e autoestima, que quase 

parecem não fazer parte do ambiente da prisão. 

A Marta quer tocar sua própria música, não a música dos outros. Mas, com o 

passar das semanas, entusiasma-se com as músicas que eu escolhi para trabalhar, durante 

as sessões. Foi especialmente tocante ouvi-la tocar “Gymnopédies” do compositor Erik 

Satie, numa versão de 4 mãos comigo, no nosso último concerto. Não tem vergonha de 

mostrar todo o seu orgulho em sua composição, “Anjos d’Amor”, dedicada ao seu filho 

e seu marido, para a qual escreve um poema que será lido no concerto final. Tem muita 

energia e é frequente vê-la a dançar, sentada no banco, enquanto toca. É uma senhora 

muito talentosa, mas um pouco precipitada: erra por não pensar bem no que deve fazer e, 

por vezes, tenho dificuldades em conseguir que se concentre devidamente. “Eu sou uma 

estabalhoada...”, diz-me, numa das primeiras sessões.  

Quer continuar a tocar piano, quando for libertada, mas não sabe se irá ter essa 

oportunidade. Vai começar a reconstruir a sua vida do zero, depois de sair da prisão, e 

isso assusta-a. Foi libertada em dezembro de 2014. Entrou na universidade, como era o 

seu sonho, e espera tornar-se uma Técnica Oficial de Contas. 
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Maria João 

Senhora muito ativa, mesmo no interior da prisão, e que se envolve em muitos 

tipos de iniciativas (desde aulas de ginástica a ações de formação). Dedica-se por inteiro 

ao projeto e estuda, nas suas palavras, “até lhe doerem os dedos”. Diz-me que quer 

continuar a aprender piano assim que for libertada. Gosta especialmente de estudar 

repertório escrito, e pede-me para tocar determinadas peças que conhece de outros 

contextos. Foi muito especial perceber, no último concerto, como tocou todas as peças 

com imensa atenção a todos os pormenores técnicos e musicais que fomos trabalhando 

nas sessões. 

A Maria João vê a participação no projeto como um começo de algo que pretende 

continuar “lá fora”, assim que for libertada. Tem uma família e uma vida bem estruturadas 

à sua espera, e procura que a sua reclusão seja uma oportunidade para adquirir mais 

formação, para se enriquecer. E essa vontade de continuar há de perdurar até final: tem 

uma academia de música perto de casa onde se quer inscrever, e só tem medo de não se 

integrar por ser uma escola sobretudo para crianças. Fala sempre no plural, em nome do 

grupo, quando se refere aos concertos, e sente-se como uma parte de um projeto que é 

mais do que o trabalho que foi feito individualmente com ela própria. Faz muitos 

comentários sobre a dificuldade em conseguir fazer determinadas coisas, mas gosta de 

desafios: “Isto é um curso intensivo, o que me estás a fazer!”, “Tu estás a pedir muito! O 

que vale é que nós te adoramos!...”. 

É com a Maria João que tenho oportunidade de trabalhar mais quantidade de 

repertório, especialmente na segunda metade do projeto. O seu estudo individual reflete-

se na forma como evolui, semana a semana, dando espaço a um trabalho de pormenor, 

técnico e musical, bastante considerável. Ela própria se vai apercebendo da sua evolução: 

“Já viste que eu já consigo estar tocar a olhar para a partitura, mas sem olhar para os 

dedos? É uma evolução muito grande!”. Das quatro reclusas, é com a Maria João que 

desenvolvo a abordagem que mais se aproxima ao trabalho que faço, regularmente, numa 

sala de aula de piano (ponderando, claro, todas as especificidades de um trabalho 

realizado num contexto tão particular como o de uma prisão), porque vou percebendo que 

é a forma que mais se lhe adequa. 

Foi libertada em janeiro de 2015. Dias antes de terminar o projeto, pede-me para 

lhe trazer peças novas e mostra-se interessada em comprar um piano, assim que for 

libertada, para continuar a tocar. 
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Helena 

Umas mãos grandes, dedos grossos e calejados. Nos seus desabafos, conheço uma 

vida passada que tocou no mais negro a que pode chegar a condição humana, e percebo 

quanto foi importante a vinda para a prisão para dar a volta à espiral negativa em que 

estava imersa. Na Helena que está, na primeira sessão, à minha frente, vejo muito pouco 

desse passado: um grande entusiasmo, manifestamente demonstrado na sua linguagem 

corporal, uma curiosidade para conhecer o instrumento e a música que dele poderá́ 

comunicar. Senta-se pela primeira vez ao piano e observa todo o teclado, desejosa por 

começar a descobri-lo. O sorriso, o riso e as palmas, tão frequentes ao longo desta 

primeira sessão (e que se manterão durante todo o projeto), são as provas da sua alegria. 

A Helena é uma senhora persistente, confiante e ousada, mas ao mesmo tempo tão 

frágil, nalguns momentos. Gosta de repetir cada novo bocadinho de música muitas vezes, 

até que se sinta completamente segura, bate os pés, abana a cabeça e diz “não!” a si 

mesma, quando se engana. Para muitas vezes para pensar, e desde cedo percebo que, 

depois de uma informação nova, precisa do seu tempo para a interiorizar. Ouve todas as 

minhas indicações com muita atenção e não se precipita, organizando o seu pensamento 

antes de recomeçar a tocar. Vive cada minuto intensamente, e diz-me, já depois deste dia, 

que quer deixar uma mensagem clara: “Eu consegui!”. Dá tudo de si, e é nos momentos 

de improvisação que mais claramente se revelam a sua sensibilidade musical e o prazer 

da descoberta. Com a Helena, todas as sessões começam com uns momentos de 

improvisação, a quatro mãos, mesmo que o tempo seja pouco para cumprir as tarefas que 

trago planeadas. Estou consciente que estes minutos são muitos especiais para a Helena. 

E, no fundo, tenho consciência que me dão, a mim, tanto prazer quanto a ela. 

A Helena foi libertada em setembro de 2014. Quer viver todos os momentos em 

família que perdeu, no passado. 

 

Clara 

Senhora muito delicada, sensível, e com uma visão muito particular do mundo e 

dos que a rodeiam. Acha que tudo pode ser música, menos as vozes das pessoas. Trabalha 

nas oficinas das artes, na prisão, e oferece-me, ao longo do projeto, vários presentes 

pintados por si. É generosa, disponível, e procura incessantemente aprender mais. Ri-se 

das suas dificuldades e dos seus erros, mas quer, sempre, estar no seu melhor, semana a 
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semana. Depois da primeira sessão, desenha, por iniciativa própria, um teclado numa 

folha de papel onde “treina os dedos” todos os dias, no espaço da sua cela. Conta-me que 

as outras reclusas, ao vê-la, riem-se à gargalhada. 

A Clara quer mesmo aprender e dedica parte do seu tempo a tarefas que, não sendo 

as mais agradáveis nem motivadoras, lhe parecem ser a única forma de desenvolver as 

suas competências. Não sabe porquê, mas tem dificuldade em identificar o terceiro dedo 

e, para se ajudar a si mesma, pinta com verniz um “3”, bem discreto, na unha. Diz-me 

que se apercebe que tem mais dificuldade em determinadas secções da sua peça e que as 

repete mais vezes para ficarem mesmo seguras. “Eu hoje acho que estou... em forma!”, 

afirma. Quando não consegue tocar tudo correto, fica frustrada. “Eu estive a treinar isto! 

Não me admito esta falha!...”. Mas logo me diz para tocarmos mais uma vez. 

Sei que, para a Clara, cada nova peça é uma descoberta. Mostra-se sempre 

entusiasmada com a perspetiva de aprender uma coisa nova. “Eu estou a ver aqui duas 

bolas... e não sei o que são”, diz-me, quando olha para partitura da peça “The pipers are 

coming” (de John Thompson) pela primeira vez. Digo-lhe que são duas notas tocadas ao 

mesmo tempo na mão esquerda, ao que me responde, com entusiasmo: “Ai! Que giro!”, 

querendo experimentar de imediato. Tem um papel muito importante na regulação do 

trabalho em grupo, nas sessões conjuntas de preparação dos concertos, abdicando de 

protagonismo ou de determinada tarefa assim que percebe que isso facilitará a minha 

gestão e organização. 

A Clara continua no EPESCB. Pensa no futuro e como poderá́ continuar a tocar. 

Se será capaz de aprender mais músicas sozinha, aplicando os conhecimentos que leva 

desta experiência. Faz planos para tocar com a irmã,̃ quando for libertada. 

 

UM ACORDE SUSPENSIVO – Memórias de um projeto no Teatro Viriato  

Em outubro de 2018 vivi o grande desafio de, em apenas um dia e contando com 

sensivelmente 6 horas de trabalho em conjunto, tentar dar asas para voar a um grupo de 

seis reclusos do Estabelecimento Prisional do Campo, em Viseu. O objetivo principal era 

de, partindo do trabalho musical à volta do piano, construir uma apresentação 

(necessariamente curta), ao final daquele dia.  
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No processo de preparação deste dia, e em conjunto com a Dra. Paula Garcia 

(Diretora Geral e de Programação do Teatro Viriato) percebi que esta experiência poderia 

ser muito mais intensa e verdadeiramente diferente se, em vez de ser eu a deslocar-me ao 

interior do estabelecimento prisional, os reclusos fossem convidados a vir partilhar 

comigo o palco do Teatro Viriato, dando-lhes a possibilidade não só de estar num palco 

de uma sala de espetáculo, mas também de ter a experiência de tocar num piano Steinway 

& Sons, de uma qualidade fantástica (“o ferrari dos pianos”, como lhes expliquei). 

Como mulher, senti este dia de uma forma radicalmente diferente, quando 

comparado com a minha experiência em Santa Cruz do Bispo. Notei na cara dos seis 

reclusos, à sua chegada ao Teatro Viriato pela manhã, um ar mais ou menos desconfiado 

quando olharam para mim, uma “mulher com ar de menina” que lhes propunha um dia à 

volta do piano, o instrumento das meninas bem-educadas que tocam piano e falam 

francês. Mas, à medida que os minutos iam passando, a energia e a disponibilidade para 

entrar nesta viagem eram cada vez maiores. A vontade de participar ia crescendo. O 

cuidado em trabalhar cada momento para os melhores resultados possíveis, na 

apresentação final, ia sendo mais evidente.  

Conseguimos preparar quatro momentos musicais diferentes, três deles com 

vários participantes (ou todos) a tocar em conjunto. Escolhi, para este dia, o tema da 

“mudança” como mote para alinhar ideias. Com a ajuda do soneto de Camões e da poesia 

de Eugénio de Andrade, as notas do piano foram ganhando um sentido mais especial. 

Como lhes disse ao início da manhã, a mudança é algo inevitável na vida de qualquer um 

de nós, seja qual for a nossa condição e o nosso passado. Almejar uma mudança para 

melhor fazia parte dos objetivos daquele dia. 

No final da apresentação, perguntei aos meus seis companheiros de palco o que 

tinham sentido naquele dia, ao tocar. De entre eles, houve a resposta espontânea de um, 

curiosamente o que se mostrou mais reticente e aparentemente menos disponível para se 

deixar levar pelas asas do piano durante aquele dia. Disse-me: “quando me sentei e toquei 

estava longe, não estava aqui”. E esta frase diz tudo. Um piano pode, mesmo, dar asas 

para voar. E assim espero que possa acontecer, no futuro, em muitos outros palcos e com 

muitas outras pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho numa prisão só tem um verdadeiro e profundo significado quando se 

percebe quão importante foi para cada uma das pessoas que partilharam o espaço dos dois 

projetos acima apresentados. A história da Marta, da Maria João, da Helena e da Clara, 

ou a história (ainda que breve) dos seis reclusos de Viseu com quem partilhei o palco do 

Teatro Viriato, são a verdadeira razão por que faz sentido continuar a realizar trabalho 

com quem se vê, num determinado período da sua vida, privado da sua liberdade.  

Na sua essência, o piano não é um instrumento comunitário. Para além disso, 

historicamente está associado a uma elite da sociedade, porque poucos têm a possibilidade 

de ter um piano em casa e de aprender a tocá-lo (e, mais uma vez, lembro-me, 

imediatamente, da imagem da menina bem-educada que “toca piano e fala francês” como 

paradigma do status social). Nos projetos como os acima descritos descobriram-se novas 

dimensões do que pode ser a prática musical baseada no piano: a sua essência 

individualista transformou-se e, de repente, havia seis, oito, dez, doze ou catorze mãos a 

tocar ao mesmo tempo; a sua condição elitista transformou-se, passando a fazer parte da 

vida de dez pessoas a quem a sociedade apontou o dedo, condenou e castigou, pelo 

isolamento. 

À volta do piano, a Marta, a Maria João, a Helena e a Clara construíram a sua 

própria história. E, ainda que numa experiência muito efémera, foi possível testemunhar 

que também que os seis reclusos do projeto no Teatro Viriato, meus “companheiros de 

palco” (como tantas vezes lhes chamei, ao longo daquele dia), puderam experimentar essa 

descoberta de ser (re)descobrir num espaço que, no início daquele dia, lhes parecia estar 

tão distante das suas vidas. Nas asas de um piano... aprenderam a voar.  
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Resumo 

Através deste trabalho, pretendemos estudar a problemática do Ensino Especializado da Música 

em Portugal, com especial enfoque no papel dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 
Cooperativo e na forma como este género de ensino tem sido visto pela Tutela no decorrer dos 

últimos 35 anos, enquanto componente fundamental na formação dos nossos jovens. É abordado 
o papel que este desempenha no desenvolvimento dos jovens, bem como a problemática centrada 

na legislação, nas diferentes didáticas, metodologias e pedagogias no contexto dos 

Conservatórios.  

  

Abstract 

Through this work, we intend to study the problem of Specialized Teaching of Music in Portugal, 

with a special focus on the role of Private and Cooperative Education Institutions and the way in 
which this kind of education has been seen by the Tutela over the last 35 years as a component 

training of our young people. It addresses the role it plays in the development of young people, 
as well as the issues centered on legislation, the different didactics, methodologies and pedagogies 

in the context of Conservatories.  
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INTRODUÇÃO  

 Consideramos que um dos elementos que mais define, determina e diferencia os 

povos entre si é, sem dúvida, a sua cultura, sendo a Música uma parte importante dela.  

A música, bem cotada entre todas as artes sofisticadas da comunicação humana, é 

considerada a mais antiga, a mais primitiva nos seus propósitos. Desenvolveu-se a partir 

dos principais ritmos e vibrações do nosso planeta – dos sons dos ventos e da água, do ar 

e do fogo (Man, 1982, sp.).  

 Neste sentido, o desenvolvimento do indivíduo terá que ser entendido como um 

processo integrado, coerente e global que faça da participação e da (cor)responsabilização 

do ser humano os seus fundamentos, no respeito pela sensibilidade, educação, 

desenvolvimento Cultura, pelos valores, pelas aspirações das comunidades locais e pela 

sua heterogeneidade. Os desafios que se colocam são, portanto, diferentes daqueles que 

foram seguidos no passado: as respostas que se pretendem têm que passar por uma 

crescente diversificação de atividades, nomeadamente relacionadas com os usos e 

costumes do território.  

Desta forma, o Ensino Artístico da Música, da mesma forma que a Cultura e as 

Associações Culturais, tem, assim, um papel fundamental nos processos de 

desenvolvimento da Educação, seja no desenvolvimento de performances individuais e 

grupais, seja na defesa e valorização do património, seja na produção, seja como reflexo 

do orgulho dos naturais, para além da componente educativa e formativa que revela e no 

espaço aberto e franco de debate que, desde sempre, o tem caracterizado.  

A sua importância é tanto maior quanto na base de todos os processos de 

desenvolvimento está o Homem e a sua gregaridade, com as raízes que o prendem ao 

passado, as forças que o ligam ao presente e as aspirações e os anseios que o projetam no 

futuro.  

É neste quadro que o Ensino Artístico, nomeadamente da Música, é, por direito 

próprio, um vetor fundamental da preservação e desenvolvimento cultural das regiões, 

apesar das suas dificuldades, mau grado na dispersão geográfica das suas atividades, as 

deficiências de organização e o pouco apoio financeiro que recebe, tendo em conta as 

múltiplas atividades e ações que desenvolve, que aos poderes públicos competiriam.  
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A Música é das artes mais antigas. Desde muito cedo o Homem primitivo 

começou a imitar os sons da natureza: o quebrar dos ramos, o sussurrar do vento, o ruído 

das águas. Os seus primeiros instrumentos musicais teriam sido ossos e bocados de 

madeira, tendo mais tarde começado a utilizar as peles dos animais para fazer os 

instrumentos de percussão.  

A música foi primeiro a linguagem mágica do homem primitivo, a sua invocação 

às divindades. Em seguida, foi ciência, como as matemáticas e a astronomia. Durante 

longos séculos permaneceu oração. Finalmente, misturando-se com o mundo profano, 

tornou-se uma arte (…) (História da Música Europeia, 1964, p. 10).  

Assim, as achegas aqui deixadas não pretendem ser mais do que isso, uma vez que 

o estudo não se debruça propriamente sobre a história da Música. Acima de tudo, elas 

pretendem contribuir para um melhor enquadramento do problema e estimulando-nos a 

refletir sobre a importância da Música e do seu ensino ao logo dos tempos e a forma como 

nos últimos trinta anos, em Portugal, a sua didática tem sido aplicada, bem como os 

métodos e meios utilizados para a sua concretização, sendo isso sim a essência do 

problema.  

  

OS PRIMEIROS CONSERVATÓRIOS  

As referências à Música refletem a História da Música da Europa Ocidental. Esta 

Música não é a única, não é a mais importante e não é melhor do que a de outros povos e 

civilizações. É aquela na qual estamos inseridos culturalmente, que aprendemos e 

trabalhámos todo o seu arcabouço teórico, tocámos os instrumentos inventados ou 

desenvolvidos por ela e elegemos os compositores deste continente como nossos 

modelos.   

Tal levam-nos a pressupor que possa ter existido algum sistema de formação 

daqueles que dedicavam a sua vida ao exercício de uma atividade musical. Tendo em 

conta os textos de Plutarco, é possível que, em geral, durante o período greco-romano, o 

ensino da Música ocupasse uma parte menor do currículo escolar, uma vez que esta arte 

era ensinada no ginásio Ateniense. De facto, não é possível falar de uma formação de 

profissionais.  
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A Igreja Católica, marcada pela cultura greco-romana, desde os primórdios que 

recorre à música cantada como forma de espalhar o verbo divino. Durante o século XII, 

surge uma reação contrária a esta tendência defendendo o retorno ao ascetismo, encarnado 

nas reformas efetuadas pelas ordens de Cluny e de Cister. Ao nível das universidades, o 

ensino da Música, a exemplo da Universidade de Salamanca em 1254, das Universidades 

de Cambridge e Oxford, incluía, para além do estudo da música teórica, o estudo da 

música prática.   

Estas estruturas no Ensino da Música irão manter-se até ao final do século XVII, 

altura em que se verifica o aparecimento dos primeiros Conservatórios.  

Os primeiros conservatórios derivam de instituições laicas.   

Durante o primeiro quartel do século XVIII, os conservatórios italianos exerceram 

uma enorme influência por toda a Europa, desencadeando o aparecimento de muitos dos 

músicos conceituados da época. Em agosto de 1795, durante a Revolução Francesa, 

nasce, em Paris, na sequência da Escola Real de Canto, o Conservatório Nacional de 

Música e de Declamação, com o objetivo de formar músicos de sopro destinados à 

participação em cerimónias públicas. É com base neste padrão organizacional que nascem 

os futuros conservatórios europeus.   

Na história do ensino da Música, os grandes avanços verificam-se graças à 

necessidade de a Música se afirmar enquanto meio de cultura na sociedade laica.  

Em território nacional, o ensino da Música vê-se circunscrito às escolas 

monásticas, que, por sua vez, em termos institucionais remontam a 1290.  

D. Dinis oficializou o Estudo Geral de Lisboa, no seguimento de diligências junto 

do Papa, começados uns dois anos antes, movidas pelo interesse de algumas comunidades 

eclesiásticas. Foi o princípio da Universidade, em cuja vocação cabia a música (Branco, 

2005, p. 69).  

Como no resto da Europa, o ensino foi ministrado nos grandes mosteiros. As 

escolas-catedrais desenvolveram-se mais tardiamente e não atingiram fulgor, 

comparativamente com as mais notáveis congéneres estrangeiras.  
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A música prática, mesmo na vida universitária, era aquela que se cantava, que se 

tocava e que se dançava. “Era a que se ouvia, na acepção plenamente sensorial do termo” 

(Branco, 2005, p. 70). Muito concretamente, a Música era interpretada nas aulas e noutras 

circunstâncias especiais.  

Neste âmbito e pela proximidade de Portugal, a influência da realidade académica 

do resto dos reinos da Península Ibérica era evidente.   

Se formos ao encontro da História e da definição concreta daquilo que foi a Escola 

de Música no Conservatório Nacional, é na Enciclopédia da Música em Portugal no 

Século XX, sob a direção de Salva Castelo-Branco, que encontramos a perspectiva na 

qual mais nos revemos.  

Esta instituição, fundada em 5 de Maio de 1835, com a designação de 

Conservatório de Música anexa à Casa Pia foi integrada em 15 de Novembro de 1836 no 

Conservatório Geral de Arte Dramática que passou a designar-se, concedido o patrocínio 

real, Conservatório Real de Lisboa a partir de 4 e Julho de 1840 e até à instauração da 

República em 1910. A escola de música do Conservatório de Lisboa, herdeira da matriz 

oitocentista que lhe deu origem, viu começar o século sob uma nova dinâmica introduzida 

pela reforma decretada em 13 de Janeiro de 1898. Além de iniciar cursos gerais e 

superiores em todo o ensino instrumental e em canto, oferecia ainda aulas de música de 

câmara, orquestra, coro, língua italiana, história da música, literatura musical, sendo estas 

duas últimas disciplinas, assim como harmonia, de frequência obrigatória nos currículos 

superiores (Gomes, 2000).  

Em 1884 nasce uma instituição que irá marcar o ensino da Música em Lisboa: a 

Real Academia dos Amadores de Música. Esta academia veio a representar um 

importante papel, pois, “a acção pedagógica feita por esta instituição rapidamente se 

tornará numa espécie de, segundo ele, conservatório paralelo, onde leccionavam e 

tocavam muitos dos mais notáveis nomes da música portuguesa” (Nery & Castro, apud 

Vasconcelos, 2002, p. 51).   

Já em 1901 apareceu uma nova reforma inspirada num estudo elaborado por 

Augusto de Oliveira Machado, diretor desta escola musical entre 1901 e 1910. Com a 

implantação da República em 1910, a instituição passou a denominar-se Conservatório 

de Lisboa. Nas primeiras duas décadas do século, o Ensino praticado continuou a ser 

acusado de árido e desprovido de substância, conforme refere Colaço, em 1923. Em 9 de 
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maio de 1919 foi publicado o decreto n.º 5546, que viria a marcar decididamente a vida 

da instituição, fruto do trabalho de uma comissão constituída por António Arroio, que a 

presidia, Alexandre Rey Colaço, Miguel Ângelo Lambertini, José Viana da Mota e Luís 

de Freitas Branco, estes dois últimos logo nomeados, respetivamente, diretor e vicediretor 

do, a partir daí designado Conservatório Nacional de Música.  

Assim, a contribuição decisiva de Viana de Mota, regressado em 1917 ao País, 

parece ter dado origem a uma reforma que apontou no sentido de uma europeização de 

mentalidades, de objetivos e métodos.  

Os currículos foram revistos e restruturados, atualizaram-se os métodos 

pedagógicos e programas, dando origem ao desenvolvimento de novas didáticas, 

introduziram-se disciplinas de formação geral, como História e Geografia, e específica, 

como Acústica e Estética Musical de modo a proporcionar uma formação cultural mais 

completa (Branco, 1987).  

De referir que na cidade do Porto só em 1917 foi fundado um Conservatório de 

Música, de natureza municipal.  

Esta instituição pretendia criar e constituir-se como uma escola de formação 

distinta e autónoma do Conservatório de Lisboa, esse sim de abrangência nacional.   

Só a partir do Decreto-Lei 519/72, de 14 de dezembro do referido ano, o 

Conservatório de Música do Porto é transferido do domínio municipal para o Ministério 

da Educação Nacional, passando a partir de então a guiar-se pelas disposições em vigor 

para o Conservatório Nacional.  

A 16 de maio de 1919 o Conservatório Nacional viria a sofrer novamente uma 

grande modificação. É nesta data que Viana da Mota toma a direção por ordem de 

Leonardo Coimbra, Ministro da Instrução na época. Este talvez seja um dos momentos 

de grande viragem no que concerne à Música e ao ensino da Música em Portugal. Viana 

da Mota era um excelente pedagogo e pudemos constatar que é efetivamente com ele que 

começa a grande reorganização e a nova estrutura de ensino da Música.  

Assim, desde 1919, mantém-se até aos nossos dias, até ao despacho e à portaria 

de 1998, que cria uma nova tipologia do Ensino Superior em Portugal e acaba com a 

valência dos conservatórios atingirem o grau superior, ficando a sua estrutura 

administrativa reduzida aos cursos básicos e complementares (Branco, 1987).  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Musicais 

 57 

Viana da Mota demonstra ser um homem visionário e com uma grande noção de 

pedagogia. Atrevíamo-nos, mesmo, a considera-lo o precursor daquilo que hoje o Estado 

apelida de Ensino Integrado, demonstrando a importância que ele próprio atribuía ao setor 

da Composição, da Instrumentação, das Línguas, da História, da Geografia e das Ciências 

Musicais.  

A noção de Cultura, sem intercâmbio de ideias na informação noticiosa, expressa 

na determinação de que o Conservatório publicará uma revista relativa a assuntos 

musicais com uma secção destinada à compilação e estudo do folclore musical, continua 

a ser hoje em dia uma das grandes discussões daquilo que é considerado o ensino da 

Música Formal e Não-Formal, nomeadamente a Música Erudita, aquela que tem uma 

escrita própria e aquela que passa de uma forma oral e que, hoje em dia, chamamos de 

Música Tradicional ou de Folclore.  

Atualmente, esta relutância de incluir alguns dos instrumentos, nomeadamente 

tradicionais portugueses, nos currículos do ensino dos conservatórios tem sido notória. 

Contudo, apesar de a guitarra portuguesa, por exemplo, mais recentemente ter começado 

a ser integrada, é notória a carência de uma metodologia e um programa estabelecido 

(Neves, 2001).  

Mas outras situações ao longo da história de Portugal decorreram e temos que 

considerar a tentativa de reforma nos anos 70 de Veiga Simão, Ministro na época, apesar 

de nunca ter sido implementada.  

Apenas em 1988, com a existência do Gabinete de Educação Tecnológica, 

Artística e Profissional (GETAP), dirigido por Joaquim de Azevedo se começam a criar 

os novos desígnios para o ensino musical, nomeadamente com a criação das escolas 

profissionais e com a preocupação de reunir à sua volta pessoas ligadas ao ensino desta 

arte. Em 1980, através do célebre Decreto-Lei 553/80, abrem-se as portas do ensino da 

Música ao Ensino Particular e Cooperativo, fazendo com que haja uma maior hipótese de 

as pessoas poderem frequentar através de uma maior capacidade de oferta do ensino da 

Música fora dos grandes centros urbanos. Podemos, assim, constatar que o Ensino 

Vocacional da Música tem vindo a crescer, não no que concerne à maior oferta por parte 

do parque escolas, mas acima de tudo por o aparecimento de uma nova perspetiva didático 

pedagógica, que visa, também ela uma formação por parte dos docentes mais voltada para 

a docência, indo assim de encontro das necessidades da comunidade educativa.   
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Atualmente a conceção estratégica do Ensino Especializado da Música exige 

preocupações especiais. É necessária uma atuação que expresse grande abertura e 

interação estruturada com o exterior e que se traduza por um sistema aberto – que aprenda 

com a mudança e se adapte a ela.  

Nesta perspetiva, um novo modelo deverá conseguir uma harmoniosa combinação 

de dados tão fundamentais como:  

A consideração da multiplicidade de facetas de que a vida musical se reveste 

(desde a criação musical contemporânea ao peso avassalador do passado, passando pela 

procura incessante das sonoridades originais); A consideração da vida musical nacional 

no contexto da realidade exterior, que a maioria apenas conhece pelos meios de 

comunicação e pelo movimento editorial musical; A consideração realista dos recursos 

do País, do investimento incalculável que urge efetuar neste setor e, por conseguinte, da 

maximização desse investimento; A consideração da especificidade das formações neste 

domínio, as quais exigem opções precoces e respeito pelos ritmos individuais de 

progressão; Finalmente, a consideração do papel importante que estará entregue à Escola 

na caminhada necessária de aproximação de Portugal à Europa (Folhadela, Vasconcelos, 

& Palma, 1998).  

Por outro lado, as mudanças necessárias requerem que as escolas se mobilizem no 

sentido de serem capazes de criar ambientes de trabalho e de aprendizagens estimulantes, 

baseados em iniciativas dotadas de coerência, de identidade e adaptadas às diferentes 

funções que se exigem hoje à Escola. Projetos que articulem e interliguem um currículo 

definido a nível nacional com os diferentes contextos sociais, económicos e culturais em 

que estão inseridos, devendo, por isso, constituir-se como organizações capazes de 

promover a autoavaliação e de responder aos desafios que se colocam ao nível da 

heterogeneidade existente. Neste prisma, pensamos serem importantes os seguintes 

caminhos:  

Uma mudança radical na forma como se ensina Música. Isto traduz-se, sobretudo, 

nos conteúdos programáticos e nas atitudes pedagógicas. No entanto, salientamos que só 

poderá haver mudança com uma reformulação adequada dos programas de cada 

disciplina, com regras claras de avaliação e com um grande investimento na produção de 

material didático e formação de professores. Os programas deverão ser de uma 

abrangência que permita o desenvolvimento de várias inclinações musicais, mas que, ao 

mesmo tempo, traduzam claramente o que se deverá atingir em termos de competências; 
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uma mudança radical na forma como se pensa a Música no Ensino em Portugal. É 

manifestamente insuficiente que o contacto das crianças e jovens com a Música esteja 

condicionado à possibilidade de frequentar o Ensino Especializado.  

À semelhança do que acontece noutros países, deveria pensar-se num currículo 

nacional de Música presente em todo o pré-escolar e básico, de forma a libertar o Ensino 

Especializado da Música para os alunos verdadeiramente talentosos e vocacionados:  

Incentivar todos os atores do Ensino Especializado da Música a uma atitude de 

mudança, flexibilização e dotá-los da capacidade de criar e inovar. O Ensino 

Especializado poderá desenvolver e consolidar o seu papel se tiver a flexibilidade para se 

articular em projetos com escolas de Ensino Regular e com a comunidade educativa onde 

se insere professores (Silva, 2000).   

Consideramos que o Estado deve ter um papel de importante intervenção nas 

escolas especializadas do ensino da Música, designadamente nas seguintes áreas:  

Política: necessidade de um pensamento estratégico para a articulação entre os 

vários subsistemas de ensino, bem como um investimento financeiro adequado a este ao 

mesmo;   

Legislação: publicação de legislação coerente que responda às especificidades 

deste tipo de ensino;   

Escolas: definição clara das suas finalidades e do seu papel no contexto do 

sistema educativo português;   

Currículo/Programas: criar currículos e programas capazes de interligarem 

produção, formação e inovação, por forma a satisfazer a diversidade do público 

que procura este tipo de ensino.  

É, por assim dizer, fundamental que o ensino proporcione o desenvolvimento das 

capacidades percetivas, expressivas e comunicativas. Seguindo a perspectiva de Mejía, 

estas três grandes premissas correspondem aos grandes níveis obrigatórios de 

escolaridade: Infantil, Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo) e finalmente Ensino 

Complementar. De acordo com a mesma autora, não podemos esquecer que a Didática da 

Música e da Educação Musical é um processo em constante mutação, atendendo às 

mudanças sociais e aos novos modelos educativos.   
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 A sua principal fonte são as grandes metodologias que surgiram nos princípios 

do século XX. Contudo, não poderemos deixar de mencionar a própria legislação, 

nomeadamente aquilo que está decidido no decreto que regulamenta a Lei de Bases do 

Ensino e obviamente alguma subjetividade que decorre da interpretação e da aplicação 

de todos estes processos por quem a coloca em prática, isto é, por quem ministra as aulas.  

Em Portugal, o Ensino da Música aparece-nos, de forma oficial, no Ensino Básico, 

no 1º ciclo, desde foram implementadas as atividades de enriquecimento extracurricular, 

com a possibilidade de criarmos uma disciplina de Iniciação ou Formação Musical. No 

entanto, no caso dos conservatórios ou dos estabelecimentos de Ensino Particular, esta 

começa a ser ministrada a partir do momento em que as crianças entram para o 1º ciclo 

do Ensino Regular, apesar de não ser considerado um ensino oficial, isto é, sem 

reconhecimento tácito por parte do Estado em termos metodológicos, pedagógicos e de 

currículo nesta primeira etapa no ensino da Música. Este ensino apenas adquire o seu 

caráter oficial nas escolas de Música quando os jovens ingressam no 2º ciclo do Ensino 

Básico, isto é, com 10 anos de idade, e entram para o 5º ano de escolaridade. 

Curiosamente, vamos encontrar na Europa, já nos anos 30, uma filosofia em que a 

Educação Musical estava organizada como um dos objetivos e com critérios 

metodológicos muito definidos.   

No entanto, questiona-se qual o papel da Didática na Educação da Música e na 

própria Educação Musical, qual o seu interesse e qual o fundamento. Devemos equacionar 

estas situações, conforme diz Mejía, por estas questões: Quem e para quem? Professor, 

alunos e a relação professor e aluno. Porquê? A justificação didática. Para quê? Os 

objetivos. O quê? Os conteúdos e as próprias atividades. Como? A metodologia e os 

recursos. Quando? A temporalidade. A resposta a cada uma destas perguntas torna-se 

pertinente realçar que são os grandes fios condutores que devem estar presentes no ensino 

quer da Música, quer de qualquer outra disciplina.  
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CONCLUSÕES  

As grandes descobertas e invenções do século XIX foram as portas de entrada 

para a nova era em que vivemos, destruindo por completo qualquer tipo de barreira. Estas 

aproximaram homens, ideias e bens. Neste contexto de sociedade globalizada em que 

imperam as tecnologias de informação e comunicação, o professor terá de preparar os 

jovens para um mundo que se encontra em constante mudança e cujas realidades – natural, 

económica, política, social e cultural – estão igualmente em transformação contínua. 

Logo, o professor terá de compreender o espírito que o anima, as contradições que geram 

o movimento e deverá adaptar-se, de forma inequívoca, às constantes transformações. 

Mas é precisamente o elevado grau de informação que faz com que o professor seja ainda 

indispensável. O professor deixará de ter apenas o papel de transmissor de conhecimentos 

e passará a ser, sobretudo, um orientador que proporcione situações favoráveis a novas 

aprendizagens e uma relação com saberes cada vez mais diversos. É necessária uma nova 

orientação da Educação, no sentido de uma maior componente prática e de uma maior 

transversalidade. A verdadeira função da Escola é preparar o Homem de amanhã para a 

vida, não para a vida de hoje, mas para uma vida cada vez mais dependente das exigências 

e contingências da pós-modernidade. É então condição obrigatória que a Escola faça um 

esforço de atualização constante do seu capital humano, técnico e teórico para poder 

caminhar na vanguarda da Educação (Carneiro, 2001). Sendo que o professor é o 

elemento central do sistema educativo, recaem sobre ele grandes responsabilidades. A 

velha fórmula “um professor, uma disciplina, uma hora, uma turma” acabou. O docente 

terá de ser competente em variadíssimas áreas. Agindo em equipas multidisciplinares, a 

competência exigida pela Escola do futuro será mais facilmente salvaguardada.  
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O TEATRO NA BIBLIOTECA: CLASSIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO 

Theater in the Library: Classification and Subject Indexing 

 

ALMEIDA, Patrícia de27 

 

Resumo 

Esta comunicação aborda o tratamento técnico dos documentos respeitantes ao Teatro, nas 

bibliotecas em geral. Pretende-se refletir sobre algumas questões relativas à descrição 

documental, mais especificamente a classificação e a indexação por assunto. Após um breve 

enquadramento, são descritos procedimentos e apresentados exemplos de instrumentos para este 

importante trabalho dos bibliotecários. Ilustra-se com casos retirados de catálogos de bibliotecas 

nacionais e estrangeiras, relacionados com a obra do dramaturgo irlandês Enda Walsh. Posto isto, 

questiona-se a tradição da não indexação por assunto de obras literárias, nomeadamente texto 

dramático, face às necessidades de recuperação da informação dos utilizadores das bibliotecas e 

comunidades leitoras. Conclui-se com o apelo à participação de todos (académicos, 

investigadores, artistas, leitores anónimos) no trabalho desenvolvido pelos bibliotecários, em prol 

da leitura literária e do Teatro como arte. 

 

Abstract 

This paper addresses the technical handling of theater documents in libraries in general. It is 

intended to reflect on some issues related to documentary description, more specifically the 

classification and indexing by subject. After a brief overview, procedures are described and 

examples of instruments for this important work of librarians are presented. It is illustrated with 

cases taken from catalogs of national and foreign libraries related to the work of Irish playwright 

Enda Walsh. That said, the tradition of non-indexing by subject of literary works, namely dramatic 

text, is questioned, given the needs of retrieving information from library users and reading 

communities. It concludes with the call for the participation of all (academics, researchers, artists, 

anonymous readers) in the work developed by librarians, in favor of literary reading and theater 

as art. 
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 INTRODUÇÃO 

Entrar numa biblioteca e procurar os documentos (livros ou outros materiais 

informativos) relativos ao Teatro pode constituir um verdadeiro desafio, principalmente 

se os utilizadores deste espaço de informação forem principiantes ou pouco habituais. A 

dimensão das grandes bibliotecas pode, igualmente, apresentar-se como um obstáculo e 

a serendipidade não é uma opção. Neste contexto, o trabalho realizado pelos 

bibliotecários, na descrição e organização da informação e do conhecimento, mostra-se 

essencial ao serviço de informação e à satisfação dos seus utilizadores. Assim, falar de 

Teatro nas bibliotecas não é apenas abordar atividades de dramatização, efetuadas no 

âmbito da animação e da promoção da leitura, muito embora seja inegável a sua 

importância. No âmbito da organização da informação e do conhecimento em bibliotecas, 

é essencial abordar a questão do tratamento documental e descrição dos documentos, 

especificamente de classificação e de indexação. 

 

1. CLASSIFICAÇÃO  

A classificação de documentos em bibliotecas processa-se através de sistemas pré-

definidos, que dividem o conhecimento humano em grandes áreas, designadas por 

classes. Como estruturas classificatórias mais conhecidas, poderá apontar-se: a 

Classificação Decimal de Dewey (Dewey Decimal Classification); a Classificação 

Decimal Universal (Universal Decimal Classification); a Classificação da Biblioteca do 

Congresso (Library of Congress Classification); e a Classificação Dois Pontos (Colon 

Classification). Em Portugal, o sistema classificatório de documentos utilizado pela 

generalidade das bibliotecas é a Classificação Decimal Universal (CDU); a tabela de 

autoridade tem seleção e coordenação de Almeida e Santos (2005) e edição da Biblioteca 

Nacional de Portugal. Enquanto estrutura geral do conhecimento, a CDU começou a ser 

idealizada no final do século XIX, pelos belgas Paul Otlet e Henri La Fontaine, tendo 

como inspiração a já existente Classificação Decimal de Dewey. Na atualidade, a CDU é 

modificada (atualizada e expandida para abranger as mais recentes áreas do conhecimento 

humano) e disponibilizada online, em 57 línguas, pelo UDC Consortium, em 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=PT . 

 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=PT


© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 67 

De acordo com a CDU, as grandes áreas ou classes do conhecimento serão: 

• Classe 0 - Generalidades. Ciência e conhecimento. Organização. 

Informática. Informação. Documentação. Biblioteconomia. Instituições. 

Publicações 

• Classe 1 - Filosofia. Psicologia 

• Classe 2 - Religião. Teologia 

• Classe 3 - Ciências sociais 

(Classe 4 - Atualmente, esta classe não se encontra atribuída.) 

• Classe 5 - Matemática. Ciências naturais 

• Classe 6 - Ciências aplicadas. Medicina. Tecnologia 

• Classe 7 - Arte. Recreação. Entretenimento. Desporto 

• Classe 8 - Língua. Linguística. Literatura 

• Classe 9 - Geografia. Biografia. História 

 

Neste sistema de organização do conhecimento, a informação associada ao Teatro 

poderá encontrar-se na Classe 7, já que se trata de uma área artística (Fig. 1), bem como 

na classe 8, tratando-se de Teatro enquanto área da Literatura (Fig. 2).  

 

 

 

Figura 1. O Teatro na classe 7. (Fonte: CDU online) 

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 68 

 

Figura 2. O Teatro na classe 8. (Fonte: CDU online) 

 

Mediante este caminho bifurcado, como saber a que classe pertence um documento 

em particular? De uma forma relativamente concisa e consensual, poderá dizer-se que: 

• Classe 7, em concreto 792 - documentos de "Teatro. Representação teatral" 

- domínio geral: Arte (por exemplo, um cartaz ou uma folha de sala); 

• Classe 8, em concreto 82-2 - documentos para Teatro enquanto texto de 

"Drama. Peças de Teatro" - domínio geral: Literatura (por exemplo, uma 

tragédia ou uma farsa). 

 

Salienta-se que, como se pode confirmar nas imagens (Fig. 1 e Fig. 2), a CDU regista 

remissivas em ambas as classes. Para ilustrar esta questão, recorre-se a dois registos do 

catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), respeitantes ao dramaturgo irlandês 

Enda Walsh; o primeiro é relativo a um cartaz, com CDU 792 (Fig. 3), e o segundo a um 

livro com três textos dramáticos, com CDU 82 e nota auxiliar de género 2 (Fig. 4).  
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Figura 3. Registo de catálogo para “Disco Pigs” de Enda Walsh. (Fonte: BNP) 

 

 

 

Figura 4. Descrição documental para livro de Enda Walsh. (Fonte: BNP) 

 

Desta feita, vendo o Teatro como um domínio específico do conhecimento, é possível 

propor um sistema de classificação capaz de representar as suas diferentes facetas (Costa 

& Ramos, 2008). Para além de auxiliar os bibliotecários na descrição e na disposição dos 

documentos nas estantes das bibliotecas, este sistema classificatório facilita a recuperação 

da informação e gera a satisfação das necessidades informacionais dos utilizadores. 

Assim, quando estes conhecem a estrutura classificatória do conhecimento utilizada em 

determinada biblioteca, acedem à informação mais fácil e mais rapidamente. Respeita-se, 

por isso, a quarta lei da Biblioteconomia de Ranganathan (1931): Poupe tempo ao leitor. 
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2. INDEXAÇÃO 

O processo de descrição documental relativo à indexação é também crucial para a 

recuperação da informação pelos utilizadores das bibliotecas. De forma sucinta, poder-

se-á ver a indexação como a representação temática dos documentos, cuja análise de 

assunto se realiza por conceitos. É um processo intelectualmente muito complexo, 

durante o qual se atribuem descritores de assunto aos documentos, com recurso a 

vocabulários controlados, nomeadamente listas de matérias e thesaurus. Para a área do 

Teatro, refere-se, a título de exemplo, o Thesaurus da UNESCO (Fig. 5 e Fig. 6):   

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/?uri=http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept356  

 

 

 

Figuras 5 e 6. Teatro no UNESCO Thesaurus. (Fonte: UNESCO) 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/?uri=http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept356
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No domínio da indexação, a Biblioteca Nacional de Portugal edita o SIPORbase - 

Manual de Indexação em Português (BNP, 1992). Na parte relativa à análise de Literatura 

(classe 8), é dito: 

As obras literárias devem ser analisadas com vista a determinar se o seu 

conteúdo temático deve ser representado para efeitos de recuperação 

por assunto. Dada a natureza essencialmente estética da obra literária, 

e considerando que a sua função principal não é a de transmitir 

informação factual e objectiva, as suas características temáticas não são, 

de um modo geral, pertinentes para a sua recuperação (BNP, 1992, parte 

812, p. 1) 

 

Se por um lado se certifica que o assunto serve a recuperação da informação, por 

outro afirma-se que este pode não ser pertinente para o acesso à obra literária. Esta 

questão é muito discutível e, talvez por isso, esta ideia seja apresentada em discurso 

modalizante, referindo-se a “função principal” da obra literária e “um modo geral”, como 

que salvaguardando outras situações. Ora, estudos recentes indicam que, nas bibliotecas, 

os utilizadores procuram e interessam-se pelo assunto da obra literária, no âmbito da 

seleção e recomendação de leituras (Almeida, 2019a). Fedeli (2015) confirma que os 

utilizadores pesquisam obras ficcionais por assunto e que, mediante a inexistência de 

descritores, os bibliotecários mais não podem fazer do que recorrer às suas experiências 

pessoais, o que, com certeza, não é uma resposta eficiente à generalidade das solicitações 

do público que servem. Uma simples pesquisa no Worldcat, o maior catálogo online do 

mundo (https://www.worldcat.org/), mostra a diferença de tratamento da representação 

temática entre documentos ficcionais e não ficcionais (Fig. 7, 8, 9 e 10). 

https://www.worldcat.org/
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Figuras 7 e 8.  Descritores de assunto para documento não ficcional. (Fonte: Worldcat) 

 

 Se um livro sobre Teatro irlandês apresenta oito descritores de assunto, já uma 

obra literária do dramaturgo Enda Walsh mostra apenas um campo de indexação vazio. 
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Figuras 9 e 10. Campo vazio relativo aos descritores de assunto de documento ficcional. (Fonte: 

Worldcat) 

 

Este campo vazio é tradicionalmente comum na maioria dos catálogos das 

bibliotecas. Dada a subjetividade e a multidimensionalidade da Literatura, é tradição na 

Biblioteconomia não indexar por assunto obras literárias e, a fazer-se, a tendência é 

considerar a forma/género literário e não o assunto em si (Almeida, 2019b). Com certeza 

que este trabalho será moroso e difícil para os bibliotecários, contudo não impossível. 

Muito embora a ideia inicial, o próprio manual SIPORbase (BNP, 1992) explica o que 

pode constituir tema e assunto de uma obra literária: 

As características temáticas duma obra literária dividem-se em duas 

categorias: o tema, que constitui a ideia central que se pode abstrair da 

obra literária e da mensagem que lhe está implícita, e o(s) assunto(s), 

constituído(s) pelos elementos principais integrantes do enredo, 

argumento, etc. criado pelo autor e que correspondem à transposição de 

realidades com existência própria alheias à obra literária (BNP, 1992, 

parte 812, p. 2). 
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Portugal é um dos países onde, tradicionalmente, não se efetua a indexação por 

assunto de obras literárias, no entanto este excerto aponta um caminho e deixa a porta 

aberta a uma alteração de práticas nas bibliotecas portuguesas. Certamente que será 

necessário pensar num modelo próprio, com instrumentos e procedimentos adaptados ao 

contexto português, porém considera-se que tal será pertinente para os utilizadores de 

bibliotecas. Em certos países, é já possível realizar uma indexação por assunto de obras 

literárias com alguma consistência e coerência. Isto mesmo provam os trabalhos 

realizados nesta área pela Library of Congress (Estados Unidos da América), pela British 

Library (Inglaterra) e pelos sistemas Kirjasampo – base de dados e Kauno – ontologia 

(Finlândia). Com estas referências, vejam-se alguns descritores de assunto para obras 

literárias de Enda Walsh (Fig. 11, 12 e 13): 

 

 

Figura 11. Registo de catálogo para livro de E.Walsh. (Fonte: Library of Congress) 

 

 

Figura 12. Registo de catálogo para livro de E. Walsh. (Fonte: KansallisKirjasto) 
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Figura 13. Registo de catálogo para livro de E. Walsh. (Fonte: British Library) 

 

 Na globalidade dos três casos, os descritores presentes no campo “subject” 

mostram que o assunto de uma obra literária de Teatro é enquadrável em diferentes 

categorias, designadamente: 

• Género literário > drama. 

• Escritor > autor irlandês. 

• Classificação > Dewey 822.92. 

• Personagem > pais e filhas; adolescentes; jovens. 

• Espaço > Irlanda; Dublin. 

• Tempo > século XX.  

• Tema > puberdade. 

Se serão estas categorias adequadas e se serão estes descritores suficientes para a 

recuperação da informação pelos utilizadores das bibliotecas, é trabalho para futuras e 

mais aprofundadas investigações.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, tratando-se de obter informação e conhecimento, o trabalho dos 

bibliotecários é fundamental para a satisfação dos utilizadores de recursos documentais 

nas bibliotecas, uma vez que é a representação e organização dos documentos que vai 

permitir e facilitar o seu acesso. Se o processo de classificação de documentos relativos 

ao Teatro se mostra genericamente consensual, já o de indexação por assunto levanta 

muitas indagações:  
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• Como identificar o assunto de um objeto artístico? 

• Como aferir o assunto de uma obra literária? 

• Como determinar o assunto de um texto dramático? 

• Serão os atuais modelos e ferramentas de indexação por assunto 

adequados?  

• Existirá correspondência entre os descritores de assunto e as necessidades 

informacionais dos utilizadores de bibliotecas? 

Estas interrogações merecem uma reflexão séria da área da Biblioteconomia e do 

público em geral – académicos, investigadores, artistas ou simplesmente leitores 

anónimos. Tendo em conta que os bibliotecários trabalham para a satisfação das 

necessidades informacionais do público que servem, considera-se que, nesta área 

específica, o contributo dos utilizadores poderá ser fundamental, seja ele uma mera 

opinião ou seja uma atribuição criteriosa de etiquetas em catálogos que o permitam, como 

é o caso do Worldcat, no campo Etiquetas - “Seja o primeiro” (Fig. 10). Portanto, é vital 

uma ação de todos, não só a bem da melhoria dos serviços prestados pelas bibliotecas 

como também em prol da leitura de texto dramático e do Teatro enquanto Arte. 
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A DEMANDA DA INVESTIGAÇÃO ARTÍSTICA: SOBRE UM ESPETÁCULO 

TEATRAL CRIADO EM CONTEXTO ACADÉMICO 

 

The demand of theatrical research: on a theatre performance created in academic 

context 

 

BRANCO, António Manuel da Costa Guedes28  

 

Resumo 

A institucionalização progressiva das artes nos curricula académicos obriga a pensar as práticas 

artísticas no contexto da investigação, nomeadamente, do que o artista-investigador terá de 

acrescentar ao ato de criação para que ele também possa ser considerado ato de investigação. O 

presente artigo ensaia uma possibilidade de verbalização autorreflexiva relativa a um espetáculo 

teatral criado em contexto académico, enquanto elemento central de um projeto de mestrado de 

um estudante que orientei e em que também fui cocriador, na qualidade de encenador e diretor 

de atores. Nele, reflito sobre questões de investigação artística que estiveram presentes durante 

o processo de criação, descrevo metodologias adotadas para os resolver e analiso resultados.  

  

Abstract 

The progressive institutionalization of the arts in academic curricula forces us to think about 

artistic practices in the context of research, namely, about what the artist-researcher will have to 

add to the act of creation so that it can also be considered an act of research. This paper rehearses 

a possibility of self-reflexive verbalization related to a theatrical performance created in an 

academic context, as a central element of a master 's project of a student that I directed and in 

which I also was a co-creator, as theatrical director and director of actors. In it, I reflect on 

questions of artistic research that were present during the creation process, I describe the 

methodologies adopted to solve them and analyze the results.  

  

Palavras-chave: Criação artística; Investigação artística; Monólogo; Exibicionismo; Beckett.   

Key-words: Artistic creation; Artistic research; One man show; Exhibitionism; Beckett.  

Data de submissão: fevereiro de 2019 | Data de publicação: março de 2019.  

 

                                                           
28

 ANTÓNIO MANUEL DA COSTA GUEDES BRANCO – Centro de Investigação em Artes e 

Comunicação da Universidade do Algarve (CIAC). PORTUGAL. E-mail: abranco@ualg.pt  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 79 

INTRODUÇÃO  

Os sistemas de avaliação de desempenho da avaliação dos docentes do ensino superior 

vieram agudizar um problema sentido nas academias em consequência da 

institucionalização generalizada dos cursos de artes e que, na minha opinião, em primeiro 

lugar se centra na seguinte pergunta: como se distingue a atividade de criação artística da 

atividade de investigação artística nas práticas dos professores-artistas daqueles cursos? 

Tendo eu próprio essa dupla natureza, desde cedo me interessei por este assunto, até 

porque os sistemas de avaliação a que me referi (e que se estendem à avaliação de projetos 

e de cursos) obrigam à demonstração da existência dos chamados «indicadores de 

investigação».  

Uma resposta simplista consistiria em afirmar que o processo de criação artística 

contém sempre uma dimensão investigativa, razão pela qual o seu resultado seria, só por 

si, também um resultado demonstrador da investigação artística realizada. Assim, uma 

exposição, um espetáculo de teatro, um concerto – e por aí adiante – seriam elementos 

curriculares suficientes para aquela demonstração, em tudo equivalentes aos artigos, 

ensaios, livros e outras publicações apresentadas pelos restantes professores e 

investigadores. Creio, contudo, que a questão é mais complexa, conforme atesta o debate 

de que, por exemplo, dá conta uma obra coletiva recentemente publicada (Biggs & 

Karlsson, 2012). Entre muitas outras, nele destaco a reflexão de Henk Borgdoff (2012), 

em que, retomando as ideias e princípios já enunciados noutra sua publicação 

fundamental (2006), o autor analisa a questão do conhecimento produzido no âmbito da 

investigação artística e da dificuldade da sua demonstração académica. Ainda assim, 

considera ele que, na atividade académica, não basta a apresentação pública da obra, 

sendo necessário que ela seja acompanhada de alguma forma de verbalização 

explicitadora da existência de um processo de criação conscientemente autorreflexivo, 

apontando, pelo menos, três caminhos possíveis:  

Many people place emphasis on a rational reconstruction of the research 

process, clarifying how the results were achieved. Others use language 

to provide interpretive access to the findings, the material products and 

the practice generated by the research. A third possibility is to express 

something in and with language which can be understood as a 

‘verbalization’ or ‘conceptual mimesis’ of the artistic outcome 

(Borgdoff, 2012, p. 58).  
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 No caso das artes performativas, a dificuldade de demonstração duradoura (como 

acontece com um artigo publicado) é inultrapassável, já que do resultado, intrinsecamente 

efémero e variável (tantos resultados quantas as sessões de apresentação pública 

realizadas), nada fica – a não ser a possibilidade de um registo videográfico que, na 

realidade, não é mais do que um «fantasma» da obra original: as artes performativas, 

como o próprio nome indica, só existem durante o ato realizado num «aqui e agora» 

específico e irreproduzível nas suas condições internas e externas.  

O presente artigo insere-se nessa demanda de modos de verbalização com a 

finalidade de deixar um registo académico duradouro já não da atividade artística teatral 

que tenho efetuado, mas da atividade de investigação que ela envolveu na qualidade de 

encenador e diretor de atores – procurando, assim, estabelecer a ponte possível entre essas 

duas dimensões do meu trabalho. Não existindo, ainda, modelos suficientemente 

institucionalizados do que pode ou deve ser feito neste campo relativamente recente em 

Portugal, ele ensaia a conjugação de três modalidades discursivas: a da memória 

descritiva, a do relatório e a do ensaio autorreflexivo.  

Trata-se de dar conta das questões e dos métodos de investigação que estiveram 

presentes na construção de um espetáculo teatral interpretado por um estudante de 

mestrado de que fui orientador: e esta também é uma novidade no contexto académico, 

já que, para que o estudante pudesse concretizar o seu projeto artístico, o orientador tinha 

de ser cocriador desse mesmo projeto, ao mesmo tempo que orientava a elaboração do 

relatório escrito exigido pela Universidade.  

Assim, o presente artigo incide sobre os aspetos que considerei mais relevantes, 

do ponto de vista da investigação artística, no processo de criação do espetáculo Por 

termos falado tanto, ouvido tanto, penado tanto, brincado tanto, monólogo teatral 

construído a partir de textos de Samuel Beckett e realizado no âmbito do trabalho de 

projeto de mestrado de Hugo Sancho.  
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QUESTÃO INICIAL: o problema teatral do «One Man Show»  

Tinha acabado de ser decidida, na Universidade Algarve, a possibilidade de os 

estudantes do Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes poderem, no âmbito do 

trabalho de projeto (com o mesmo peso curricular da alternativa tradicional, a 

dissertação), realizar um projeto artístico que, entre outras possibilidades, poderia 

corresponder a um espectáculo de teatro, acompanhado de relatório. Um dos estudantes 

da edição de 2008-2009 da especialização em Teatro e Intervenção Social e Cultural do 

referido Mestrado, Hugo Sancho, manifestou-me a intenção de concluir o curso por essa 

via, mas, como não tinha nenhum colega com quem concretizá-lo, teria de ser um 

monólogo. Porque também me propôs a orientação do projeto, a minha primeira 

ponderação incidiu sobre essa condicionante.  

Num texto que há muitos anos me tem servido de referência, Peter Brook começou 

por considerar que seriam necessários apenas dois elementos para que o teatro 

acontecesse: alguém que atravessa um palco e alguém que assiste (Brook, 2008, p. 11).  

Mais tarde29, corrigiu essa caraterização do ato teatral:  

(…) Il faut trois éléments: une personne qui regarde, une personne qui 

peut-être seule pendant quelques secondes, puis une troisième personne 

pour entrer en contact. Là, une vie peut commencer à circuler et il est 

possible d’aller extrêmement loin. Pour cette raison, je suis rarement 

convaincu par le ‘one man show’. Dans les variétés, comme chez les 

conteurs, on trouve des relations directes avec le public. Un individu 

qui s’adresse directement à d’autres personnes, c’est un échange, une 

communication où quelque chose se raconte, cela peut être 

merveilleusement bien fait mais je ne suis personnellement jamais 

satisfait. C’est une relation que je n’appellerai pas «théâtre» parce que 

ce n’est pas une évocation de la vie. Il manque toujours quelque chose. 

Il manque ce qui se passe entre deux personnes face à face, et devant 

un public (Brook, 1991, p. 25).  

Independentemente de, enquanto estudioso e espectador, tender a concordar com 

Peter Brook, nunca tinha tido a possibilidade de participar num projeto de criação de um 

monólogo. Pelo contrário, todas as minhas experiências no teatro tinham envolvido 

coletivos e é essa a base do que ensino aos estudantes: o Teatro é uma arte coletiva. A 

oportunidade suscitada pelo convite de Hugo Sancho pareceu-me interessante e útil para 

o meu percurso: se no teatro se aprende fazendo, então esse projeto permitir-me-ia uma 

                                                           
29

 A obra de Peter Brook a que acabo de me referir foi originalmente publicada em 1968.  
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aprendizagem experimental a partir da qual até poderia chegar à mesma impressão de 

partida, mas com um conhecimento mais intrínseco do assunto.  

Para além desse aspeto, motivou-me acompanhar o processo de um estudante que 

tinha estado imerso num curso em que todos os instrumentos e recursos oferecidos se 

destinam a compreender o teatro enquanto arte coletiva: como iria ele aproveitar os 

saberes adquiridos? Como ultrapassaria o evidente escolho (em primeiro lugar, 

psicológico) da solidão? Que estratégias novas desenvolveria para aguentar sozinho a 

energia necessária para se prender a atenção do público? Como evitaria, nesse confronto 

individual com o público, o exibicionismo (o termo inglês usado por Peter Brook, “one 

man show” revela essa condição aparentemente inevitável do monólogo)? Enfim, que 

resultado daria o facto de os próprios atos de invenção dependerem exclusivamente dele 

(da sua imaginação, do seu estado de concentração, e por aí adiante)?  

Esse conjunto de perguntas, associado à confiança que tinha na seriedade e na 

vocação teatral de Hugo Sancho, foi suficiente para aceitar orientar o projeto.  

  

O PROCESSO DE CRIAÇÃO  

A escolha e a preparação do texto: opções dramatúrgicas  

Comecei por propor a Hugo Sancho a leitura de várias pequenas peças de Samuel 

Beckett para um ator, porque, no âmbito das linhas de investigação do Centro de 

Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), me interessava aprofundar o 

conhecimento (artístico) da obra desse génio da dramaturgia contemporânea. Tinha 

decidido que o meu papel seria o de estimular e sugerir, mas nunca o de impor (por mais 

adequada ou interessante que me parecesse determinado texto): dadas as dificuldades do 

projeto, sabia que só poderia ser realizado se Hugo Sancho estivesse muito motivado – e 

a sua participação muito ativa na escolha do texto contribuiria decisivamente para isso. 

Porque nenhuma dessas peças o motivou, passámos à leitura de novelas curtas – o que 

introduziria outro elemento desafiante no projeto: a adaptação ao monólogo teatral de um 

texto destinado à leitura individual.  

Nesse segundo conjunto de textos, Hugo Sancho interessou-se muito pela novela 

«O Calmante» (Beckett, 2006a). Nela, um narrador autodiegético (característica que 

facilitava a adaptação necessária) contava uma história repleta de imagens muito nítidas 

(que contribuiriam para uma memorização mais eficaz do texto, como se verá) e muito 
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menos conceptual e abstrata do que acontecia noutras narrativas curtas do mesmo autor. 

Para além desses aspetos, numa das suas partes contava-se a visita desse homem a uma 

cidade (quase) deserta onde, à exceção de dois, era ignorado pelos poucos habitantes que 

avistava. Ficava aí traçado um quadro de profunda solidão em tudo coincidente com a 

natureza do trabalho que Hugo Sancho queria desenvolver – o que abria as portas a uma 

dimensão do «teatro dentro do teatro». Os próprios relatos desse homem, assim como os 

encontros que lhe acontecem, poderiam ser interpretados à luz da natureza individual do 

espetáculo: também Hugo Sancho teria de inventar os seus interlocutores e fazer viver os 

seus atos a partir dessa particular forma que assume a imaginação forçada pela solidão. 

O facto de a solidão desse homem acontecer em plena cidade também foi por nós 

considerado relevante: permitia-nos falar artisticamente sobre esse fenómeno tão terrível 

que as cidades tornam ainda mais cruel.  

Escolhido o texto, tínhamos de o preparar: por um lado, era, para o que 

pretendíamos, demasiado longo; por outro, algumas soluções sintáticas não eram as mais 

adequadas à comunicação teatral. Tratámos, assim, de alterar a ordem nos elementos da 

frase, sempre que isso nos pareceu necessário para a obtenção de uma fluidez sintática 

facilitadora da comunicação. Dou um exemplo desse tipo de intervenção:  

Texto original: De repente, muito perto de mim, e sem eu ter ouvido os longos rangidos 

preliminares, os órgãos começaram a mugir. (Beckett, 2006a, p. 39).   

Texto adaptado: De repente os órgãos começaram a mugir muito perto de mim, sem eu 

ter ouvido os longos rangidos preliminares.  

Também foram substituídos pronomes por nomes, sempre que o referente do pronome se 

encontrava muito distante, aspeto que pode criar ruído nos atos de comunicação oral. Exemplo:  

Texto original: Contudo, esta noite tem de ser tudo como no conto que o meu pai me lia, 

noite após noite, quando eu era pequeno, para me acalmar. Noite após noite durante anos 

como esta noite me parece. Sim: esta noite tem de ser tudo como no conto de que não 

retive grande coisa, a não ser que falava das aventuras de um tal de Joe Breem (ou Breen), 

filho de um faroleiro. Um rapagão de quinze anos forte e musculoso que nadou durante 

milhas, de noite, com uma faca entre os dentes, atrás de um tubarão. Já não sei porquê. 

Por mero heroísmo. Ele bem poderia contar-me simplesmente essa história. (Beckett, 

2006, p. 33, subl. meu).   

Texto adaptado: Esta noite tem de ser tudo como no conto que o meu pai me lia para me 

acalmar quando eu era pequeno, noite após noite. Noite após noite durante anos como 

esta noite me parece. Sim: esta noite tem de ser tudo como no conto de que não retive 

grande coisa, a não ser que falava das aventuras de um tal de Joe Breem (ou Breen), filho 

de um faroleiro. Um rapagão de quinze anos forte e musculoso que nadou durante milhas, 
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de noite, com uma faca entre os dentes, atrás de um tubarão. Já não sei porquê. Por mero 

heroísmo. O meu pai bem poderia contar-me simplesmente essa história.  

Relativamente à extensão, decidimos que o texto do monólogo se iniciaria na 

seguinte passagem:  

Esta noite é a mim que deve acontecer uma coisa qualquer. É ao meu 

corpo que deve acontecer alguma coisa, como nos mitos e 

metamorfoses. A este velho corpo a que nunca nada aconteceu, que 

nunca encontrou nada, nunca amou nada, nunca quis nada, e nada quis 

a não ser que os espelhos se desmoronem: os espelhos planos, curvos, 

de aumentar, de diminuir. E que esse universo desapareça, no tropel das 

suas imagens (Beckett, 2006a, p. 32).  

Esse novo incipit apresentava duas vantagens dramatúrgicas: em primeiro lugar, 

eliminava do espetáculo uma caraterização mais fechada da personagem enquanto 

homem muito velho, eventualmente já morto, nitidamente expresso no incipit original30 

(em vez dessa personagem, preferimos a do homem de idade indefinida que afirma ter 

saído de uma toca para se dirigir para a cidade); em segundo lugar, o texto escolhido 

possibilitava de forma mais transparente remissões para o próprio ato teatral, como se se 

tratasse de uma invocação do ator antes do início da função. Nesse âmbito, os espelhos 

apareciam-nos como o elemento simbólico relacionado com a tentação do exibicionismo. 

Esta nova riqueza semântica era coerente com a linha de orientação do «teatro dentro do 

teatro» que nos interessava explorar.  

Precisávamos, agora, de um explicit que se relacionasse com essa ideia. 

Encontrámo-lo numa outra narrativa curta de Beckett presente na mesma coletânea, 

«Textos para nada. I.» (2006b), em que o autor retoma a «história de Joe Breem» e cuja 

frase final imediatamente nos apareceu como a síntese perfeita do que o ator teria para 

dizer ao público sobre o ato teatral: “Durmamos, como à luz daquele candeeiro longínquo, 

enleados, por termos falado tanto, ouvido tanto, penado tanto, brincado tanto” (Beckett, 

2006b, 90). Para aquele ator (e, por extensão, para aquele público) regressar à vida 

quotidiana depois do espetáculo seria como dormir, descansar, para recuperar as energias 

gastas na intensidade da vida vivida no teatro – único local onde realmente a vida 

acontece. Este tema dramatúrgico permitia-me trabalhar, com mais precisão, a seguinte 

ideia de Peter Brook (1991, pp. 19-20):  

 

                                                           
30

 “Não sei quando morri. Sempre me pareceu que morri velho, por volta dos noventa anos, e que anos, e 

que o meu corpo o comprovava, da cabeça aos pés” (Beckett, 2006a, p. 29).  
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 (…) le théâtre, c’est d’abord la vie. C’est le point de départ 

indispensable e il n’y a rien d’autre qui puisse nous intéresser 

véritablement que ce qui fait partie de la vie, au sens le plus large du 

mot. Le théâtre est la vie. […] D’un côté c’est tout à fait juste, on va au 

théâtre pour retrouver la vie mais s’il n’y a aucune différence entre la 

vie en dehors du théâtre et la vie à l’intérieur, alors le théâtre n’a aucun 

sens. Ce n’est pas la peine de le faire. Mais si l’on accepte que la vie 

dans le théâtre est plus visible, plus lisible qu’à l’extérieur, on voit que 

c’est à la fois la même chose et un peu autrement.  

 

Nos quatro verbos da frase final do nosso explicit (e cuja importância 

dramatúrgica se foi tornando tão evidente para ambos que decidimos utilizá-la como título 

do próprio espectáculo) encontrei os elementos orientadores da encenação e direção de 

ator que queria concretizar com Hugo Sancho: falar, ouvir, penar, brincar. «Falar» e 

«ouvir» consubstanciavam a relação básica de comunicação que o monólogo 

obrigatoriamente instituiria entre ator e público. «Penar» representava o pathos, comum 

a ator e público, que a história deveria provocar: seria, assim, um espectáculo criado com 

base numa estética aristotélica. «Brincar», o verbo final, era o que a ‘escola’ em que se 

insere o trabalho que tenho vindo a desenvolver no teatro utiliza para referir a 

complexidade mimética do ato teatral – e que, segundo a atriz Manuela de Freitas, era 

usado por Fernando Amado para caraterizar a arte do ator: “Os atores são meninos a 

brincar no jardim dos deuses” (apud Fadda & Cintra, 2004, p. 53).  

A conjugação desses quatro verbos apontava para um projeto teatral em que o ator 

seria um contador da sua própria história, transposta para o plano da personagem da 

narrativa de Beckett. De facto, só essa condição possibilitaria, do meu ponto de vista, 

diminuir o impacto dos dois fatores que mais me preocupavam antes de aceitar a 

orientação: a questão do ato teatral solitário e a consequente abertura do ato comunicativo 

aos engenhos do exibicionismo. Por um lado, ao centrar-me na figura do contador, 

orientava o ator para um interlocutor silencioso, mas essencial no processo de cocriação 

(o público). Por outro, ao considerar que a história inventada por Beckett deveria ser 

apropriada pelo ator através da sua própria experiência de vida (na tradição 

stanislavskiana e grotowskiana), criava um mecanismo de vigilância que, no plano 

teórico, afastaria o ator de qualquer tentação de demonstração das suas capacidades 

expressivas – uma das vias de reforço da auto-ostentação.  
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 No percurso anterior à frequência da disciplina de Oficina de Teatro no Mestrado 

Comunicação, Cultura e Artes (sobretudo no teatro universitário), Hugo Sancho tinha 

praticado (intensamente) um jogo teatral baseado na habilidade e na exterioridade, como 

ele próprio reconhece:  

Nesses vários trabalhos foram-me propostos exercícios que me desafiavam 

sobretudo para formas de descobrir novas máscaras que me permitissem interpretar 

melhor as várias personagens. Mas nunca senti que houvesse uma verdadeira orientação 

do ator: sentia-me muitas vezes perdido e a fazer algo que, embora me desse prazer, 

acabava por me realizar muito pouco. Toda a preocupação artística se centrava na 

“máscara”, por trás da qual me escondia. Nessa fase da minha vida, procurava 

essencialmente “fazer coisas”. Digo isto porque era um “Teatro da Imagem”, do cliché, 

em que eu pensava que o que contava era o produto final, acreditando em que, quanto 

melhor enganasse o público, fazendo algo que não era “eu”, melhor estaria a desempenhar 

o papel (Sancho, 2011, p. 5).  

Essa sua experiência tinha, aliás, sido aproveitada para a criação de um segmento 

do Exercício Final do seu ano de curso: nele, Hugo Sancho partia dessa prática (simulando 

comicamente um «aquecimento» totalmente exterior, quase caricatural) para a prática de 

um ato teatral interior (quando, depois de algumas peripécias, se confrontava com o 

impacto pessoal de uma história sobre um pai e as suas três filhas)31. Tanto ele como eu 

sabíamos que, apesar desse ano de trabalho, Hugo Sancho ainda apresentava uma 

tendência para se refugiar em clichés, ou seja, que ainda tinha muitos dos «vícios» 

adquiridos na sua experiência teatral prévia. Por isso a questão do exibicionismo se tornou 

tão importante: reconhecíamos ambos que o projeto de mestrado seria uma excelente 

oportunidade para atacar esse problema e, se possível, mitigá-lo. Ora, pelos motivos 

apontados, o monólogo voltava a abrir as portas a essa dimensão indesejada, que tão bem 

se reflete no termo inglês do «one man show»: desviando o objetivo do projeto para o ato 

de contar, queríamos justamente evitar os perigos do ato de «mostrar».  

Depois de concluído o trabalho de adaptação, o texto apresentava três partes muito 

nítidas: o início, a que desde cedo chamámos «Invocação»; a história propriamente dita; 

e um finale.  

                                                           
31

 Um-Dó-Li-Tá, a partir de textos de vários autores. Local: Laboratório de Teatro e Artes Performativas 

da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Faro, julho de 2009. 

Codirecção artística de António Branco e Rui Andrade.  
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Ao longo dos ensaios, a segunda parte foi sendo também cortada (pequenos 

detalhes textuais, comentários ou apartes, curtas secções narrativas) em função da fluidez 

comunicativa a que já me referi, do progresso da criação e das necessidades de 

condensação (temporais e diegéticas) que o trabalho ia sugerindo. O texto final era, 

consequentemente, uma recriação textual – embora todas as palavras sejam do autor e da 

tradutora.  

Pareceu-nos, igualmente, útil, dividir o texto em sequências que possibilitassem o 

trabalho autónomo sobre cada uma delas e uma estruturação que auxiliasse o trabalho de 

memorização, como no exemplo a seguir:  

 

A HISTÓRIA  

1. Entrada na cidade  

Entrei na cidade pela porta a que chamam dos Pastores sem ver ninguém, a não 

ser os primeiros morcegos que parecem crucificados voadores. Sem ouvir nada a não ser 

os meus passos, o coração a bater. E depois, por fim, ao passar debaixo da abóbada, o 

ulular de um mocho, esse grito ao mesmo tempo terno e feroz e que, de noite, chegava à 

minha toca como um dobrar de sinos. À medida que ia atravessando a cidade 

impressionava-me pelo seu aspecto deserto. Estava iluminada como de costume, embora 

as lojas estivessem fechadas. Os eléctricos circulavam. Os autocarros também, mas 

poucos, em marcha lenta, vazios, sem ruído e como se andassem debaixo de água. Não 

vi um único cavalo.   

O que poderia acontecer-me nessa cidade vazia? Eu sentia as casas a transbordar 

de gente emboscada atrás das cortinas.  

  

A relação ator-encenador: uma oportunidade de investigação  

Para além das questões acima brevemente descritas, fui descobrindo ao longo dos 

ensaios que Hugo Sancho passava frequentemente por crises de auto-estima: à mais 

pequena dificuldade ou insucesso, sentia-se desorientado e incapaz - caraterística tão 

comum aos atores que Donnellan lhe dedicou um livro (2005).  

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 88 

Por isso, foram também muitas as vezes em que o meu trabalho consistiu quase 

só em ajudá-lo a sair desse estado de desalento, procurando encontrar soluções para os 

seus problemas metodológicos e artísticos, chamando a sua atenção para os pequenos 

êxitos que iam acontecendo, e por aí fora. Aprendi, como nunca, que os atores são muito 

frágeis e que o seu bom desempenho depende, quase tão-somente, da confiança que têm 

em si – e que uma das funções do encenador é a de encontrar os estímulos, as palavras, 

os conselhos que os ajudam a sair dos bloqueios em que muitas as vezes naufragam, 

porque a matéria (com) que criam são eles próprios: “Somos cristais preciosos muito 

frágeis”, como tantas vezes afirma a atriz Manuela de Freitas nas suas aulas. Por isso é 

tão importante a relação de confiança que se estabelece entre ator e encenador32: porque 

o processo de criação coloca a humanidade muito exposta do ator «nas mãos» do 

encenador (a fragilidade ali ao alcance de uma desatenção); porque, nos períodos de 

bloqueio grave, pode ser que só a confiança no encenador faça com o que o ator não 

desista; porque, finalmente, o encenador é o primeiro espetador e, por isso, é nele que o 

ator deposita a confiança sobre a qualidade do que está a fazer (quando isto não ocorre, o 

ator pode tornar-se defensivamente cerebral, encenador de si próprio, e a organicidade 

desaparece).  

A experiência de encenar os espetáculos d’ A PESTE – Associação de Pesquisa 

Teatral, grupo de investigação e criação teatral de que sou cofundador, e dirigir os 

exercícios finais dos estudantes já me tinha alertado para estes aspetos. Contudo, num 

ensaio com um coletivo, a minha atenção está focada em vários atores ao mesmo tempo 

e sempre que um bloqueia posso, em última instância, recorrer a outros atores e outras 

cenas, deixando aquele repousar. No trabalho com Hugo Sancho, a progressão do ensaio 

dependia sempre e só dele e do estado em que estivesse – e a minha atenção estava 

inteiramente focada naquele ator. Tive, assim, uma oportunidade única de mergulhar no 

universo complexo da relação encenador-ator e de analisar mais detalhadamente os meus 

próprios métodos de trabalho. Compreendi, por exemplo, que as capacidades criativas do 

encenador não se limitam ao que os espectadores vêem (uma concepção da peça que se 

traduz em movimentos, num espaço, numa conceção dos cenários e das luzes, etc.): quem 

dirige tem, igualmente, de ser muito criativo nas soluções que vai encontrando para ajudar 

os atores a progredir – porque a solução que ontem funcionou, hoje, inexplicavelmente, 

                                                           
32

 Cf., por exemplo, os testemunhos de Else Marie Laukvik, Iben Nagel Rasmussen, Roberta Carreri, 

Torgeir Wethal, Julia Carley, em Barba, 2011, pp. 98-121.  
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deixa de resultar. Recordo as palavras certeiras de Ariane Mnouchkine, numa entrevista 

concedida a Josette Féral:  

Às vezes, durante um ensaio, tem-se a impressão de que se vislumbrou uma das 

regras [do teatro] que a gente achava que conhecia perfeitamente na véspera. Aí, de 

repente, num outro ensaio, não há mais teatro. O ator não consegue mais interpretar, o 

diretor não consegue mais ajudá-lo. Perguntamo-nos o porquê disso e não 

compreendemos (Féral, 2010, pp. 69-70).  

O processo de criação pode ser, para encenador e atores, um trilho pedregoso, 

íngreme e cruel, até porque não há métodos universais de dirigir os atores: cada ator é um 

caso e o estado particular em que cada um esteja, numa fase da vida ou num dado dia, 

também exige recursos individualizados. Talvez venha daí o meu gosto por essa função: 

porque o seu exercício me obriga a estar permanentemente alerta e centrado nos outros. 

Tem sido essa a minha solução mais permanente para os problemas de direção de atores: 

desviar a minha atenção de mim próprio para a concentrar, se possível totalmente, neles. 

Como dizia Grotowski (2010b, p. 184): “(…) o diretor deve renunciar a criar sozinho. 

Existe alguém mais importante do que ele. Isto é essencial”.  

De facto, tenho aprendido que só quando o meu sistema de escuta está bem 

desperto e, por isso, totalmente focado no ator sou capaz de responder com algum grau 

de eficácia. Para ajudar o ator a mergulhar no presente tenho eu próprio de estar inteiro 

nele.  

Isso, contudo, não basta. As quebras de confiança dos atores, os seus bloqueios 

criativos, são fenómenos psicologicamente muito complexos que não sei analisar, mas 

que apresentam uma caraterística comum: retiram-nos abruptamente do presente. Declan 

Donnellan identificou sintomas universais desse estado, que correspondem totalmente ao 

que tenho vindo a verificar no trabalho com atores bloqueados:  

Two aspects of this state seem particularly deadly: the first is that the 

more the actor tries to force, squeeze and push out of this cul-de-sac, 

the worse ‘it’ seems to get, like a face squashed against glass. Second 

is the accompanying sense of isolation (Donnellan, 2005, p. 5).  

Na fase de ensaio, os atores têm de lidar com uma multiplicidade de tarefas 

simultâneas que, enquanto não estão harmoniosamente conjugadas, podem causar 

paralisias. De repente, nada avança, porque uma das peças da engrenagem está emperrada 

ou ainda não sabe sequer qual é a sua posição e a sua função: é o texto, que o ator ainda 
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não tem bem memorizado; é a marcação, que ainda é estranha; é a personagem, que o ator 

ainda não sabe bem quem é; são os atos e as falas da personagem que o ator ainda não 

conseguiu colar a si e à sua própria vida; é a dicção, que ainda tem grandes imperfeições; 

é a projeção de voz que ainda falha; é a necessidade imperiosa, apesar de tudo isso, de 

inventar – para não ser uma marioneta nas mãos do encenador.  

Ora, a conceção de encenação que tenho tentado levar à prática é aquela em que 

o encenador é «selecionador» e «costureiro» dos materiais inventados pelos atores 

(perspetiva em que se colocam, por exemplo, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio 

Barba, Ariane Mnouchkine): de facto não sei (e não gosto de) ser um encenador que 

concebe um espetáculo que, depois, os atores executam. Sempre que a isso fui obrigado, 

por bloqueio ou inoperância dos atores, considerei o resultado pobre; pelo contrário, os 

momentos de grande riqueza dos espetáculos que encenei decorreram sempre (do meu 

ponto de vista) do investimento e da imaginação dos atores que neles participaram.  

Correndo o risco próprio das tentativas de categorização, trabalho e trabalhei, pelo 

menos, com dois tipos de atores: aqueles que preferem estar sempre a inventar e a arriscar, 

deixando o plano da execução para o trabalho posteriormente realizado pelo encenador 

(ou seja, acabam por executar a escolha do encenador a partir do que inventaram); e 

aqueles que preferem receber orientações prévias de execução dadas pelo encenador, 

como um carril por onde se deslocam, resultando a sua criação, neste caso, da forma como 

se apropriam das instruções recebidas. Chamo aos primeiros atoresimprovisadores e aos 

segundos, atores-intérpretes.  

Não tenho preferência e o resultado pode ser igualmente muito bom. Por exemplo, 

Márcio Guerra e Rui Andrade, dois atores igualmente muito talentosos e ambos 

fundadores do grupo A PESTE: os movimentos, os gestos, as atitudes do primeiro em 

cena são, normalmente, resultado de escolhas minhas (expansão, contenção, eliminação, 

sublinhado, etc.) a partir de propostas dele – cheguei a vê-lo experimentar a mesma cena 

de quatro ou cinco maneiras diferentes, para eu escolher (retira um enorme prazer desse 

tipo de ensaio); Rui Andrade, pelo contrário, pedia (explícita ou implicitamente) para ser 

conduzido pelo palco – como se, em ensaio, se sentisse algo paralítico (e porque, creio, 

se concentrava totalmente nas questões da interioridade da expressão).  

Quando um ator corresponde ao primeiro tipo, a minha criação, enquanto 

encenador, incide especialmente sobre duas dimensões: os estímulos e a escolha. Quando 

é do segundo, tenho eu que ir inventando a forma como se posiciona no palco. Fui 
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compreendo que, para que isso resulte, ou seja, para que depois o ator possa sentir como 

seu o que faz, a minha invenção tem de partir do ponto de vista dele – numa espécie de 

processo em que tento ver com os olhos dele, sentir com a sensibilidade dele, etc.  

Hugo Sancho é um ator do segundo tipo: fui notando nos ensaios que obtinha mais 

prazer (e era mais eficaz) sempre que se tratava de executar de forma pessoal as muitas 

sugestões que esperava que eu lhe fosse dando33. Muito raramente e só depois de se sentir 

num carril um pouco mais seguro, arriscava alguma coisa. Talvez essa forma de estar 

adviesse de uma questão já abordada: consciente dos vícios adquiridos ao longo de anos 

de prática teatral, não se sentia suficientemente seguro para arriscar (com medo de cair 

no overacting e no cliché) e preferia entregar-se a um caminho primeiramente trilhado 

por mim. Nunca deixei de o desafiar a arriscar, mas nunca o censurei por o não fazer – 

porque sempre o vi arriscar muito na execução das minhas sugestões, a saber, a ir muito 

fundo na procura da parte de si que melhor servia os propósitos cénicos.  

Esse aspeto acentuava ainda mais a relação de dependência mútua: ele não 

avançaria se eu não estivesse inspirado, eu nada conseguiria fazer se ele não estivesse 

bem. Mas também possibilitava outra novidade, para mim.  

Na tradição em que inscrevo a minha prática teatral, todos sabemos, no ensaio, 

que os atores estão a experimentar usar, em cena, a sua memória, a sua vida, o seu eu 

profundo, sem nunca falarmos disso – e sem fazermos perguntas, mesmo que o 

conhecimento do outro nos permita vislumbrar o que se pode estar a passar nesses 

'subterrâneos da expressão'. O máximo que faço, quando dirijo, é dizer, a partir da 

avaliação do resultado em nome das necessidades da peça, da personagem ou da cena:  

«Isso não serve. Procura outra coisa.»34  

Ora, no trabalho com Hugo Sancho houve momentos em que o vi tão perdido que 

ousei, no início timidamente, sugerir-lhe aspetos da sua vida que, na minha perspetiva, 

lhe ofereciam enormes potencialidades de expressão autêntica. Fi-lo sempre com cuidado 

(porque a fronteira entre a revelação e a expressão despudorada é fina) e, às vezes, 

                                                           
33

 A tipologia que uso não pré-determina nada: tenho a certeza de que um «ator-improvisador» pode, em 

certo momento ou num dado processo de criação, tornar-se um «ator-intérprete» e vice-versa. No teatro 

nada é definitivo.  

34
 Pode acontecer um ator querer partilhar uma motivação, a propósito de uma dificuldade que esteja a 

sentir: é legítimo que o faça, claro, contando com o compromisso de total confidencialidade. Mas não é 

encorajado nem solicitado a fazê-lo pelos outros.  
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resultou: afinal, Hugo Sancho estava também a aprender uma forma de fazer teatro de 

grande exigência pessoal e, naturalmente, ainda não sabia bem como interligar a sua 

própria vida com o texto. O facto de sermos só dois na sala de trabalho facilitou essa 

novidade, porque a regra da confidencialidade era reforçada pela relação de confiança 

que, naturalmente, se estabelece entre ator e encenador. Não se julgue, contudo, que Hugo 

Sancho me confiou «segredos da sua vida». Nada disso. Eu tomava a iniciativa de lhe 

sugerir caminhos, a partir do conhecimento que tenho dele, ele experimentava e 

acrescentava-lhe um nível de conhecimento que inevitavelmente eu não podia (nem 

queria) ter: o autoconhecimento. Na realidade, foi mais isso que fiz: com perguntas e 

hipóteses, desencadear nele processos de autoconhecimento cujo resultado o ator nunca 

me revelou literalmente, mas sempre através do texto de Beckett. O contexto de (auto-

)revelação a que acabo de me referir é o único que garante que o processo de 

autoconhecimento necessário ao processo artístico não se confunda com qualquer 

exercício terapêutico (e que, nas circunstâncias, só poderia ser pseudoterapêutico, abusivo 

e perigoso). As conversas com o ator foram sempre como exercícios em que eu 

perguntava ou sugeria e a partir daí ele fazia todos os movimentos introspetivos 

necessários. O resultado pretendido também não era o que ele, eventualmente, encontrava 

dentro dele, mas a transposição disso para o texto de Beckett e para a cena.  

Enquanto encenador, não sou nada voyeur: nunca me interessei por aquilo que 

subjaz ao que o ator diz ou faz em cena, talvez porque também sou ator e não gosto que 

espreitem despudoradamente para dentro de mim – dar-me a ver em cena é a minha forma 

autorizada de que o façam, mas no contexto artístico, ou seja, com uma finalidade nobre 

e controlada por critérios estéticos, por uma ideologia, e tudo isso integrado numa 

celebração comunitária. Por isso, o meu interesse por essas camadas interiores e 

profundas do ator é implacavelmente oportunista, é puramente artístico. Esta minha 

preocupação pode parecer ética, mas é técnica: as confidências (como aquelas que os 

amigos trocam entre si quando conversam sobre a vida) não servem para fazer teatro 

(talvez sejam úteis para o psicodrama) e a verbalização literal e direta, subjetiva e 

psicológica, dos aspetos mais profundos da alma humana pode enfraquecer ou destruir o 

processo da sua transfiguração em Arte. No trabalho com Hugo Sancho tive uma 

oportunidade excecional de experimentar todos esses limites, porque o facto de sermos 

só dois continha o gérmen que, se a nossa vigilância não estivesse muito ativa, poderia 

ter aberto as portas a uma ambiguidade indesejável naquele contexto: o encenador e o ator 
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não são amigos. Pelo contrário, por vezes têm de ser adversários, por exemplo quando o 

ator se refugia no comodismo do que já sabe fazer e a função do encenador é a de, com o 

consentimento tácito daquele, o fazer sair dessa toca protetora; ou quando o ator que ir 

numa direção e o encenador, primeiro espetador exigente, o não deixa; ou quando o ator 

«sentiu muito» e o encenador lhe tem de dizer que o que sentiu não serve para a cena. 

Apesar da sintonia e da empatia que o encenador tem que ter com o ator, tem também de 

haver nele uma dose de implacabilidade, a crueldade artaudiana de ser capaz de, em nome 

da Arte e dos espectadores que representa, não aceitar a mentira, a facilidade, o cliché, 

porque o encenador, recordando as palavras sábias de Grotowski (2010a, pp. 214-215), 

deve ter “a atitude de quem quer ver coisas apaixonantes, quem verdadeiramente quer não 

se entediar nem durante os ensaios, nem durante o espetáculo, quem quer verdadeiramente 

ver algo de excepcional”.  

Com Hugo Sancho fui inteiramente isso: uma testemunha privilegiada do processo 

doloroso de um ator a lutar contra as suas defesas, os seus medos, a sua perda de 

confiança, os obstáculos criados pelo seu quotidiano (que, às vezes, o submergiam 

totalmente). Mas também fui o espectador maravilhado, sempre que, de dentro desse 

combate, emergia o milagre de uma expressão artística autêntica e universal.  

  

O encenador-professor: um exemplo  

Grotowski (2010b, p. 221) observa que “nem todos os encenadores são instrutores, 

ou porque não sabem ou porque não se interessam por isso”. O contexto profissional em 

que trabalhava com Hugo Sancho (recordo que, para além de encenador, era também 

orientador do projeto de mestrado), obrigou-me a investir muito no plano pedagógico. De 

muitos dos aspetos que poderia selecionar do trabalho desenvolvido ao longo de mais de 

um ano, escolho o que diz respeito à memorização do texto. Hugo Sancho tinha de si uma 

imagem muito desfavorável relativamente a essa dimensão do trabalho: não acreditava 

ser capaz de memorizar um texto tão longo. Segundo ele, tinha sido sempre essa a sua 

pecha no teatro. Tive, por isso, de dedicar muitas horas de trabalho e de estratégia 

pedagógica a esse problema. Eu sabia, por experiência própria, que lhe podia ensinar um 

método eficaz de memorização, que só lhe exigiria muita disciplina e perseverança. Sou 

aquilo a que se pode chamar «uma pessoa com dificuldades de memorização», 

caraterística que se traduz, por exemplo, em não ser capaz de dizer de cor poemas de que 

gosto muito e que conheço bem, esquecerme com facilidade de letras de canções que já 
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cantei muitas vezes, não ser capaz de reproduzir anedotas a que achei muita graça, etc., 

mas, apesar disso, desde que aprendi, com Manuela de Freitas, o método que uso e ensino, 

nunca tive dificuldades em memorizar os textos que representei no teatro.  

Trata-se de substituir a memorização mecânica pela memorização significativa – 

e que todos podem experimentar em muitos contextos diferentes. Na primeira, memoriza-

se à custa de muitas repetições do texto, funcionando como fator mais relevante a 

memória auditiva. Assim muitos alunos memorizaram, na escola, a lista dos rios e 

afluentes, a tabuada, as preposições e os pronomes – e muitos outros conteúdos que eram 

ensinados dessa forma. E tenho de reconhecer que há casos em que resulta: conheço 

pessoas que ainda hoje são capazes de debitar essas listas. Eu não: esqueci-me de tudo o 

que aprendi por esse método, à excepção da tabuada (porque, julgo, a continuei a usar 

com grande frequência para fazer contas). Como se sabe, nos anos 60 e 70 do século 

passado, esses métodos foram banidos da escola, em nome de uma pedagogia menos 

baseada na transmissão acrítica do saber e mais no princípio da construção do 

conhecimento pelo próprio aluno (v., por exemplo, Bruner, 1996, e Fosnot, 1999). Mas o 

método ainda é usado, até porque, a curto prazo, é económico e eficaz.  

O ator precisa, contudo, de alimentar a sua memória de longo prazo:  

habitualmente precisa de saber o texto durante um período relativamente longo 

(ensaios e espetáculos) e não pode correr o risco de se esquecer dele.  

Ora, o método da memorização significativa funciona especialmente bem com o 

tipo de texto do monólogo de Hugo Sancho: trata-se de uma narrativa muito imagética, 

como num filme. O que o ator tem de fazer, mais do que repetir ad infinitum até saber, é 

ver e compreender. Dou um exemplo simples, a partir duma passagem do texto adaptado:  

Entrei na cidade pela porta a que chamam dos Pastores sem ver 

ninguém, a não ser os primeiros morcegos que parecem crucificados 

voadores. Sem ouvir nada a não ser os meus passos, o coração a bater. 

E depois, por fim, ao passar debaixo da abóbada, o ulular de um mocho, 

esse grito ao mesmo tempo terno e feroz e que, de noite, chegava à 

minha toca como um dobrar de sinos. À medida que ia atravessando a 

cidade impressionava-me pelo seu aspecto deserto. Estava iluminada 

como de costume, embora as lojas estivessem fechadas. Os eléctricos 

circulavam. Os autocarros também, mas poucos, em marcha lenta, 

vazios, sem ruído e como se andassem debaixo de água. Não vi um 

único cavalo (Sancho, 2011).  
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No método que aprendi e ensino – e cuja descrição desenvolvo num livro 

publicado (Branco, 2015, pp. 156-160), o ator tem de ir visualizando (pode fechar os 

olhos, se for mais fácil) tudo o que lê ou diz. Neste caso, ver-se a entrar por uma porta 

de uma cidade, descobrir um mecanismo que lhe permita ver alguma coisa (uma tabuleta 

com palavras, com um desenho) relativa ao nome da porta («dos Pastores»), seguidamente 

ver os morcegos na forma de crucifixo que assumem quando voam – e por aí adiante. Em 

«como se andassem debaixo de água» tem de ver os autocarros a andarem debaixo de 

água (e não se ficar pelo processo metafórico explicitado). A última frase também pode 

ser trabalhada desse modo: ninguém consegue «não ver cavalos», mas consegue-se ver a 

procurar os cavalos e a não os encontrar. E assim sucessivamente.  

À medida que vai fixando uma pequena sequência, como a indicada, encontra um 

elemento lógico de ligação com a seguinte. Nessa fase, não se preocupa com detalhes do 

texto como os que a seguir assinalo a negrito:  

Entrei na cidade pela porta a que chamam dos Pastores sem ver 

ninguém, a não ser os primeiros morcegos que parecem crucificados 

voadores. Sem ouvir nada a não ser os meus passos, o coração a bater. 

E depois, por fim, ao passar debaixo da abóbada, o ulular de um 

mocho, esse grito ao mesmo tempo terno e feroz e que, de noite, 

chegava à minha toca como um dobrar de sinos. À medida que ia 

atravessando a cidade impressionava-me pelo seu aspecto deserto. 

Estava iluminada como de costume, embora as lojas estivessem 

fechadas. Os eléctricos circulavam. Os autocarros também, mas poucos, 

em marcha lenta, vazios, sem ruído e como se andassem debaixo de 

água. Não vi um único cavalo.  

A primeira versão do texto memorizado pode, em consequência desse trabalho, 

ser mais ou menos assim:  

Entrei na cidade pela porta dos Pastores sem ver ninguém, a não ser os 

primeiros morcegos que parecem crucificados voadores. Sem ouvir 

nada a não ser os meus passos, o coração a bater. Passei debaixo da 

abóbada e ouvi o ulular de um mocho, esse grito ao mesmo tempo terno 

e feroz [e] que, de noite, chegava à minha toca como um dobrar de 

sinos. À medida que ia atravessando a cidade impressionava-me o seu 

aspecto deserto. Estava iluminada mas as lojas estavam fechadas. Os 

eléctricos circulavam. Os autocarros também, mas poucos, em marcha 

lenta, vazios, sem ruído e como se andassem debaixo de água. Não vi 

um único cavalo.  

Quando esse «filme» e as palavras a ele associadas estão seguros, então sim, são 

integrados aqueles elementos que não foram considerados inicialmente, associando-os à 

lógica gramatical que eles introduzem no «filme».  
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Neste trabalho também há repetição, mas da sequência de imagens e procurando, 

de cada vez, torná-las mais nítidas e rigorosas. É igualmente importante, durante esse 

exercício, afastar todas as interferências detetadas da subjetividade: não avaliar o aspecto 

dos morcegos (são feios? São assustadores? Provocam-me nojo? Etc.), não preconceber 

o efeito da cidade deserta (o texto só diz «impressionava-me» e não «causa-me tristeza», 

«provoca medo»), etc. Ou seja, o filme construído pelo ator deve ser o mais fiel possível 

ao plano denotativo do texto que se está a estudar. Os sentidos profundos, emocionais, 

em suma, subjetivos do texto irão surgindo ao longo dos ensaios, quando o ator está em 

situação.  

Este trabalho exige disciplina e perseverança, porque é lento e muito trabalhoso 

e, enquanto o faz, o ator tem de activar mecanismos de vigilância para não deixar passar 

nenhum segmento fixado através da memória mecânica e recusar todas as tentações de 

subjetividade interpretativa. Vale, contudo, a pena: o resultado é um texto decorado com 

elevado grau de segurança e fiabilidade.  

Ocupámos vários ensaios a praticar este método de memorização e a corrigir o 

trabalho feito em casa por Hugo Sancho. O estudante teve a oportunidade de aprender 

algumas coisas úteis:  

– sempre que duvidava da sua capacidade de decorar (ou seja, sempre que, em vez 

de recorrer às imagens que tinha fixado por esse método, se centrava na 

dificuldade da extensão do texto que ainda tinha de memorizar), perdia 

momentaneamente o trabalho já realizado;  

– facilmente começou a detetar todas as zonas do texto em que a memória mecânica 

tinha prevalecido, porque eram esses (e apenas esses) os fragmentos de que por 

vezes se esquecia;  

– quando ao trabalho bem realizado em casa se acrescentava a presença (ou seja, 

estar inteiro a ver e a dizer, sem auto-avaliação, sem preocupações, etc.) o texto 

fluía como se fosse seu e sem que a extensão fosse um problema ou um obstáculo.  

No final, Hugo Sancho sabia aquele texto tão longo de cor. Creio que algumas 

sequências dessa longa narrativa (as que nele ficaram marcadas com mais qualidade) 

nunca mais o abandonarão e que, daqui a uns anos, lhe bastará fechar os olhos para ser 

capaz de dizer o que vê, quase sem falhas.  
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Opções da encenação  

Uma conhecida tradição metodológica leva a que, mais habitualmente, para quem 

a adota, a sequência do processo de criação e ensaio parta de exercícios e improvisações 

para chegar à estruturação do espectáculo (assim descrevem o seu trabalho, por exemplo, 

Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Peter Brook, Ariane Mnouchkine – e, muito antes deles, 

Stanislavski e Meyerhold). Essa sequenciação parece mais natural numa conceção em que 

o encenador seleciona e organiza os materiais inventados pelos atores, em vez de os tomar 

como simples executantes das suas ideias e criação solitária.  

Pedagogicamente, no entanto, pareceu-me mais aconselhável experimentar uma 

outra via: primeiro, garantir algum nível de apropriação do texto por parte de Hugo 

Sancho e, à medida que isso fosse acontecendo, ir experimentando a sua concretização 

em cena. Os exercícios e improvisações surgiriam conforme a necessidade (de 

desbloquear ou aprofundar o processo criativo assim conduzido). Fi-lo por três motivos: 

em primeiro lugar, porque sei que é muito difícil improvisar sozinho – e Hugo Sancho 

tinha pouca experiência desse exercício teatral fundamental e extremamente complexo; 

em segundo lugar, porque mais do que de teatro, estávamos à procura de uma arte de 

contar de que as palavras fossem uma componente fundamental; finalmente, porque 

queria evitar a todo o custo o risco de uma psicologização precoce da matéria textual e 

teatral.  

Assim, quando Hugo Sancho começou a memorizar as primeiras sequências 

narrativas, incitei-o a experimentar executá-las num espaço cénico delimitado apenas 

pelas três paredes, através de acções muito simples que correspondessem aos factos 

narrados. Ao longo de muito tempo, foi assim que Hugo Sancho ensaiou o texto: 

caminhava (para «entrar» na cidade), olhava para a cidade (no chão), atravessava-a até 

chegar ao porto; aí, sentava-se num pequeno banco; etc. E fomos aprimorando e fixando 

esses movimentos e ações, como se se tratasse de um espetáculo de teatro. Até que 

chegámos à sequência em que aquele viajante - apetece-me dizer «o aflito viajante das 

almas», para citar Camus (2005, p. 73) “- se sentava, adormecia e, quando despertava, se 

apercebia da presença de um homem com o qual entabulava um longo e estranho diálogo”.  

Nesse momento, pedi a Hugo Sancho que tentasse fazer as duas personagens da 

conversa: o viajante e o homem. Criámos um código que o público pudesse aprender, para 

poder seguir a conversa e saber sempre o emissor: quando falava o viajante com o homem, 

a cabeça do ator virava-se para a esquerda e para cima (como se o homem fosse muito 
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maior do que ele); quando falava o homem, a cabeça do ator virava-se para a direita e 

para baixo. O narrador falava no centro, de frente para o público. Decidimos, também, 

que manteríamos a maior parte das informações intercalares próprias do diálogo escrito, 

como a seguir indicado a negrito, porque conferiam um ritmo muito especial à conversa 

e tornavam real o narrador: “- Desculpe cavalheiro, — disse eu erguendo levemente o 

chapéu e levantando-me num gesto logo suspenso — diga-me as horas, por favor!”  

Fomo-nos apercebendo de que, para conseguir concretizar esse plano, Hugo 

Sancho teria de dar corpo a três instâncias (ou personagens) diferentes: o Viajante do 

passado (aquele que falava com o homem); o Homem com quem ele conversava, também 

no passado; e o viajante que, no presente, contava essa conversa (o Narrador), como se o 

texto estivesse graficamente disposto da forma que a seguir exemplifico:  

HOMEM — De onde é que você saiu?  

NARRADOR — Disse ele. Ouvir alguém a dirigir-me de novo a palavra num espaço 

de tempo tão curto impressionou-me muito.  

HOMEM — O que é que tem?  

NARRADOR — disse ele. Tentei assumir o ar de quem só tem o que por natureza tem.  

VIAJANTE — Desculpe, cavalheiro…  

NARRADOR — Disse eu erguendo levemente o chapéu e levantandome num gesto 

logo suspenso  

VIAJANTE — Diga-me as horas, por favor!  

NARRADOR — Disse-me as horas. Já não sei quais. Umas horas que nada explicavam 

e que não me sossegavam. É tudo o que sei.  

HOMEM — O que é que você está a dizer?  

NARRADOR — Disse ele. Infelizmente eu não tinha dito nada. Mas desforrei-me, 

perguntando-lhe se ele podia ajudar-me a encontrar de novo o caminho, que tinha 

perdido.  

[E assim sucessivamente.]  

O ensaio dessa sequência ocupou-nos muitas sessões de trabalho, por motivos 

compreensíveis. Para que a conversa tivesse, quando necessário, um ritmo muito vivo, 

Hugo Sancho tinha: a) de não ter de pensar no texto, que deveria fluir natural e livremente; 

b) transitar muito rapidamente de uma instância para a outra; c) não se enganar na posição 
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da cabeça (as mãos e o resto do corpo quase não intervinham).  Por isso, uma parte do 

trabalho consistiu numa espécie de treino intensivo feito de repetições muito lentas que 

objetivavam cada pequenina sequência do longo diálogo. Foi igualmente necessário 

subdividir esse diálogo em pequenas unidades temáticas. Adquirida a técnica que lhe 

permitia transitar fluentemente entre esses três planos, foi necessário preenchê-los. 

Pareceu-me que, enquanto a situação fosse exterior ao ator, dificilmente ele encontraria a 

credibilidade necessária. Por isso, analisámos a situação. Quem era aquele homem? 

Alguém mais velho que surpreendia e intimidava o viajante. Quem era o Narrador? O 

Viajante no presente, a contar aquela história ao público. Quem era o Viajante da 

conversa? Um homem tímido, de idade indefinida, que se sentia perdido e sozinho numa 

cidade deserta. Depois de muitas experiências, decidimos que a cena só funcionaria se 

Viajante, Narrador e Homem fossem, na realidade, três partes distintas de uma mesma 

pessoa (e uma projeção dos medos, das cobardias, da loucura, do desbragamento, da 

memória de Hugo Sancho).  

Assim que o ator começou a encher o diálogo com essas componentes mais 

pessoais, começou a acontecer o milagre do teatro – e comecei a acreditar na presença de 

duas pessoas a conversar, uma das quais desdobrada em dois tempos diferentes.  

Alguns dos espectadores com quem conversei confirmaram-me que a conversa 

era muito viva e que durante a sua execução também acreditaram totalmente nessas três 

instâncias, muito nítidas e distintas: o homem mais velho, provocador, desbragado; o 

viajante que com ele conversa, tímido, algo pudico e assustado; o narrador atento a 

pormenores e a transmitir pequenos factos, sem grande envolvimento emocional.  

O trabalho sobre essa sequência também nos conduziu à escolha do figurino: o  

Viajante usava um chapéu (que o texto não descrevia) e o Homem, um chapéu de 

coco. Decidimo-nos pelo chapéu de coco, em homenagem às célebres personagens 

beckettianas de En Attendant Godot. Na mesma altura, Hugo Sancho escolheu, de entre 

as roupas existentes no espólio do Laboratório, umas calças velhas e muito largas (que 

prendia à cintura com uma corda no lugar do cinto), uma camisa velha, um sobretudo 

preto comprido, também velho e roto. Decidimos que se apresentaria de meias (pretas, 

velhas e rotas) e, antes de começar, pousaria as botas velhas que traria na mão no 

proscénio (outra homenagem a En Attendant Godot).   
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A personagem de Hugo Sancho seria, assim, uma espécie de Estragon solitário – 

e se a parelha Gogo/Didi representa a essência do teatro tal como acima definida por Peter 

Brook, então a personagem de Hugo Sancho assumia-se claramente como um Gogo em 

busca de um Didi com quem contracenar. Fizemos ainda uma última experiência, baseada 

no sucesso do trabalho sobre a conversa entre o Viajante e o Homem: se funcionava tão 

bem sem que Hugo Sancho precisasse de se levantar e movimentar, talvez toda a história 

também funcionasse bem assim. Estávamos à procura de um último exercício de 

contenção e eliminação do que, naquele momento, nos parecia supérfluo. Feita a 

experiência, decidimos: a história seria toda contada com Hugo Sancho sentado numa 

cadeirinha de criança pintada de preto, a pouco mais de metro e meio do público. Afinal, 

não precisávamos de todas as ações anteriormente criadas. Cobrimos a cadeira com um 

pano preto que se estendia por cerca de um metro à volta da cadeira: afinal, não 

precisávamos do signo «cadeira». Faltava apenas a luz. Para que Hugo Sancho pudesse 

ser totalmente autónomo, usámos um candeeiro comum constituído por um tubo de metal 

a que estão presos dois projetores com lâmpadas normais.   

Figura 1. O candeeiro 

 

Fonte: arquivo pessoal (foto de Fernando Cabral). 
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O projetor de cima iluminava-lhe o rosto. O de baixo, as mãos. E pronto, descobrimos 

que não precisávamos de mais nada para que acontecesse o teatro, a não ser daquela 

estranha figura sentada numa ilha de pano preto a contar uma história muito pessoal, 

fracamente iluminado por um candeeiro doméstico. 

Figura 2. O Homem (Hugo Sancho) 

 

Fonte: arquivo pessoal (foto de Fernando Cabral). 

Volto, agora, às questões de investigação iniciais, começando pela do 

exibicionismo. Talvez existissem ainda no espetáculo construído, inevitavelmente, uns 

laivos de exibicionismo, mas eles só aconteciam quando, por desconcentração ou perda 

de energia, o ator, sozinho em cena e totalmente dependente de si próprio, tinha de 

recorrer a tudo o que estava ao seu alcance para aguentar o espetáculo e atrair a atenção 

do público. Contudo, a proximidade pôde tornar-se pedagógica para os espectadores, 

porque lhes permitia ver tudo o que estava a acontecer e, por isso, também aperceberem-

se das diferenças que existem entre um ator totalmente mergulhado na história que conta 

e torna presente e um ator aflito, à procura da concentração perdida. O que se mostra não 

são as habilidades, mas a dificuldade daquele esquisito ato teatral.  
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O espetáculo resultante deste trabalho seria teatro, como se interrogaria Peter 

Brook? Talvez não fosse, mas havia qualquer coisa de notável nele: como se fôssemos 

testemunhas de um ato de criação desesperado que o único sobrevivente humano de um 

grande desastre natural representava diante dos fantasmas dos milhões de outros seres 

humanos entretanto desaparecidos. Porque é isso que nos sentíamos, quando assistíamos 

ao que Hugo Sancho fazia no palco: uma espécie de testemunhas-fantasma da vida que, 

apesar de tudo, continuava a acontecer enquanto aquele ser humano continuasse a respirar 

e a contar e a contar. Aquele sobrevivente de um mundo ainda mais devastado do que o 

de Gogo e de Didi e a quem não restava outra forma de vida senão a de reinventar-se 

contando-se.  

No final, tornava-se surpreendentemente verdade, quando ele o dizia olhandonos 

nos olhos, que todos tínhamos falado, todos tínhamos ouvido, todos tínhamos penado, 

todos tínhamos brincado.  

Concluo, assim, aquela que me parece uma possibilidade viável de registo 

duradouro de resultados de investigação decorrentes de um processo de criação teatral 

académico em que estive envolvido enquanto professor, encenador e investigador. A obra, 

essa, desapareceu para sempre.  
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FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA  

ELENCO | O Homem - Hugo Sancho.  

ENCENAÇÃO E DIREÇÃO DO ATOR | António Branco.  

DRAMATURGIA E ADAPTAÇÃO DO TEXTO | António Branco e Hugo Sancho, a 

partir de «O Calmante» e de «Textos para nada I», de Samuel Beckett (tradução de Maria 

Vilar de Figueiredo).  

CENÁRIO, ADEREÇOS E FIGURINOS | António Branco e Hugo Sancho.  

DURAÇÃO | 50mns, sem intervalo.  

ENSAIOS | Local: Laboratório de Teatro e Artes Performativas da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.  

DURAÇÃO | março de 2010 a abril de 2011.  

TOTAL DE HORAS DE ENSAIO | cerca de 150h (50 sessões de cerca de 3 horas).  

ESPETÁCULOS | Laboratório de Laboratório de Teatro e Artes Performativas da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (Faro) — 9, 10, 11 e 12 

de maio e 2, 9, 10, 15 e 17 de dezembro de 2011.  
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DRAMATURGIA E A POÉTICA BACHELARDIANA 

 

Dramaturgy and Bachelardian poetry 
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Resumo 

Proponho-me realizar neste artigo, um estudo embrionário de análise de texto dramatúrgico, 

tomando por parâmetro à poética bachelardiana. Isso se dá verificando a construção dramática 

(incluindo a criação dos personagens, a trama total e elaboração dos conflitos), fundada na relação 

entre os elementais e seus simbolismos existentes no imaginário poético. Assim, a exposição de 

um resumo da peça, a descrição dos personagens e análise de cada cena, contribuem para um 

entendimento mais completo do enredo e de como este se desdobra pra dar conta e comunicar 

uma história plena, cujos sujeitos atuantes revelam seus caracteres num estado simbólico 

correspondente.  

  

Abstract 

I propose to carry out in this article an embryonic study of dramaturgical text analysis, taking as 

a parameter the Bachelardian poetics. This happens by verifying the dramatic construction 

(including the creation of the characters, the total plot and the elaboration of the conflicts), based 

on the relation between the elementals and their symbolisms existing in the poetic imaginary. 

Thus, the exhibition of a summary of the piece, the description of the characters and analysis of 

each scene, contribute to a more complete understanding of the plot and how it unfolds to give 

account and communicate a full story, whose acting subjects reveal their characters in a symbolic 

state.   
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INTRODUÇÃO  

O contato com uma poética que não a aristotélica ou a hegeliana sugere um desafio 

novo: tentar compreender a obra dramática a partir das imagens que elas revelam. A 

poética bachelardiana parece ser a mais indicada para um exercício dessa natureza.  

Citando o próprio Bachelard (1994, p. 108): “(...) é pelo devaneio que narrador e 

leitor se comunicam intimamente. Uma descrição seca é muito inerte quando se trata de 

transmitir uma experiência nova. Todo país desconhecido é evocado em sua própria 

realidade, apenas pelas forças do imaginário”.  

A considerar esse narrador o dramaturgo e o leitor o público, a obra dramática 

(que é o poema teatral) poderia ser entendida como esse país desconhecido.  

Diz ainda Bachelard que “se há ofício no poeta, é na tarefa subalterna de associar 

imagens. Mas a vida da imagem está toda em sua fulgurância, no fato de que a imagem é 

uma superação de todos os dados da sensibilidade” (Bachelard, 1996, p. 10).  

Este estudo pretende abster-se dos cânones das poéticas tradicionais, tentando 

identificar de forma sucinta na estrutura de um texto dramático, a relação entre as 

caracterizações dos personagens com os quatro elementos da poética bachelardiana.  

O texto analisado será a peça teatral Gibi - o Menino que não Sabia Voar36, que 

possui todas as características necessárias para esse tipo de análise.  

Cabe aqui ressaltar que por se tratar de um texto de minha autoria, envidarei todos 

os esforços para manter o distanciamento necessário.  

  

  

                                                           
36

 Escrita em 1988, sendo finalista do Concurso Cidade de São Luís - 1990, quando recebeu o prêmio 
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RESUMO DO TEXTO  

Gíbi - o Menino que não Sabia Voar  

Narra à história de um ser alado que nasce de uma grande pedra, num descampado 

(charneca ou pequeno deserto). Por não entender as asas que traz consigo, em seu corpo, 

ou por não saber usá-las, retira-as. Um casal de crianças que brinca ali por perto o encontra 

e passado o susto, começam a conhecer-se. Dão-lhe um nome (batizam-no) porque acham 

necessário fazer valer um princípio de identidade.  

Ficam amigos, ensinam-lhe algumas coisas elementares e levam-no a conhecer o 

mundo.  

Cansados de brincar e com fome, encontram uma roça de melões e uma 

camponesa. Gibi aprende que para matar a fome é preciso trabalhar. Ajuda a colher 

melões e é recompensado pelo seu trabalho. Ganha melões como pagamento. Sacia a 

fome e faz mais uma amiga. As crianças escondem a origem de Gibi por acharem que os 

adultos não compreendem fácil certas coisas. A camponesa os leva até o rio para 

atravessarem para o outro lado e diz que os amigos sempre passam, mas podem ser 

guardados na lembrança.  

Na margem do rio, encontram o Barqueiro e seu Cordão da Marujada que sempre 

levam, nunca trazem de volta. O Barqueiro pede-lhes o pagamento da passagem e eles 

pagam com semente de melões que estão sobre suas línguas, como moedas. Atravessam.  

Já do “outro - lado”, após a observação de Gibi de que é igual ao anterior, as 

crianças pro- põem um jogo de descobrimento para acelerar o seu aprendizado. Ao findar 

o jogo, vão caminhando e conhecendo este “outro - lado” até chegarem a uma 

encruzilhada. É hora de se separarem. Mais amigos para guardar na lembrança.  

Gibi fica só. Cai a noite e com ela a solidão. Encontra uma grande árvore seca e 

abraça-se a ela. Faz da árvore sua nova amiga. Dorme recostado ao seu tronco. Ao 

despertar, abraça-se à árvore para despedir-se e ouve uma voz. É uma lagarta que está 

sufocada pelo seu abraço. Gibi conversa com a lagarta, conta-lhe que está infeliz e que 

não sabe quem é ele de fato. Diz que precisa de respostas para seu problema. A lagarta 

recomenda duas velhas que moram mais em frente.  

Gibi encontra duas feiticeiras velhas e solteironas que preparam encantamento 

para apanhar um marido. Uma trabalha valorizando a tradição e a outra está modernizada. 
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Ambas confundem-se e confundem o rapaz. Mas, interessadas nas asas de Gibi, propõem-

se ajudá-lo, sem sucesso. Concluem que para encontrar a felicidade ele terá que pegar o 

que largou para trás. Ele não pode simplesmente deixar de lado o que a natureza lhe deu 

sem ao menos tentar usar.  

Dilema: o Barqueiro diz que na vida nunca se volta. Se vai sempre em frente. As 

bruxas dizem que é preciso voltar e encarar o que se deixou para trás, para tentar ser feliz.  

Mas como voltar para o outro “outro-lado”?  

Um pescador que não tem canoa propõe que Gibi aproveite a piracema, suba em 

um peixe prenhe e utilize a própria natureza para voltar à cabeceira do rio (ao ponto de 

partida), porque às vezes é necessário voltar e enfrentar o que deixamos para trás sem 

resolver. Ou arriscamos nossa felicidade.  

Gibi volta, apanha as asas e faz todo um caminho de retorno, um reaprendizado. 

Volta experimentando suas asas.  

Em sua volta depara-se com um grande círculo. A roda do encontro em que todos 

os amigos vão se juntando, dando as mãos e cantando. Gibi entra na roda e participa desse 

coletivo que rodando em círculo e em conjunto, vai lhe dando forças e o impulsiona. Ele 

começa a voar.  

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PERSONAGENS COM OS ELEMENTOS MATERIAIS  

GIBI - Um ser alado é um caráter aéreo. E como sabemos, o AR é a própria dinamicidade 

(a base do imaginário), é movimento no sentido da expressão. É o elemento que libera, é 

a liberdade.  

Seguindo o pensamento de Bachelard “não voamos porque temos asas, mas temos asas 

porque voamos” esse personagem protagonista já nasce com as asas, o que significa a 

materialização do seu desejo de voar. Sim, porque o desejo vem antes.  

CRIANÇAS (MENINO E MENINA) - Também têm as características do elemento AR. 

Atitudes dinâmicas, leves. Dançarinos, lúdicos por experiência, são os personagens que 

primeiro assinalam na peça as atitudes éticas.  

 

CAMPONESA (roceira / agricultora) - Apresenta as características do elemento 

TERRA. É um personagem que trabalha a terra. Não como o oleiro, o modelador, mas 

como o agricultor. Trabalha a terra fazendo- a frutificar. Dar a vida (brotar, fazer nascer) 

e destruir (colher o fruto, fazer comer). Um personagem que revela ter um caráter estável. 
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Na peça é quem fornece a matéria-chave (as sementes-moedas) para o rito de passagem, 

o embarque para a viagem sem volta.  

BARQUEIRO - Tem como elemento característico a ÁGUA. É o próprio Caronte (O 

Barqueiro do Inferno). Remete à dispersão. Leva Gibi e as crianças para o outro lado onde 

serão dispersados.   

O CORDÃO DA MARUJADA - Personagem coletivo - grupo, coro - acompanhante 

inseparável do Barqueiro. Caracteriza-se pelo elemento ÁGUA. É a dissolução. São os 

acompanhantes do enterro nas águas. São as carpideiras e depositam as coroas de 

baronesa na correnteza do rio.  

ÁRVORE SECA - Um personagem que pode ser confundido com um simples objeto de 

cenografia. Com características do elemento TERRA, se interpretada à luz das “leis das 

quatro pátrias da morte”37. A árvore seca, não mais possível de ser vista como árvore seca, 

não mais possível de ser vista como árvore aérea, é o lenho sem vida. Como o invólucro 

do âmago morto, sem seiva. Um caixão.  

LAGARTA - Personagem-boneco com características do elemento TERRA. É constante, 

habita a árvore seca e confunde-se momentaneamente com o seu espírito.  

BRUXAS (feiticeiras) - Personagens não muito parecidos às bruxas dos contos de fada, 

trazem características básicas do elemento FOGO (espocar, explodir, vigor), mas expõem 

em seu caráter nuanças do elemento AR. A própria condição de seres que voam utilizando 

instrumentos adequados e os conjuros às tempestades e ventanias, revelam essas nuanças 

de um caráter aéreo.  

PESCADOR - Tem características do elemento TERRA (constância e solidez de caráter). 

Ajuda Gibi a encontrar o caminho para o “outro-lado” e como isso participa de uma nova 

gestação, da possibilidade de um renascimento.  

PEIXÃO - Apesar de prenhe, pronto para a desova, demonstra. Uma característica do 

elemento TERRA. Esse personagem tem como elemento de caracterização o FOGO. É 

vigoroso, enfrenta a correnteza, luta contra ela, nada contra a corrente buscando as 

cabeceiras do rio, a nascente. Ali dará à luz. Ali largará Gibi que também procura 

renascer, assumindo suas asas.  

A GRANDE RODA - Não é um personagem. É o anel, símbolo do infinito, da força, da 

união (da reunião). O encontro dos amigos. Remete ao elemento AR. Como elemento 

básico, dinâmico e que comporta todos os outros elementos. O momento da força e da 

transformação de Gibi. A sua possibilidade de voar.   
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 Bachelard (1942). L’eau et lês Rêves (A Água e os sonhos), pp. 97-98 e 99-100.  
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ANÁLISE DAS CENAS  

Ao findar a descrição de cada personagem se faz necessário examinar 

cautelosamente a tessitura dramática da peça em pauta, levando-se em conta que sua 

estrutura escapa a qualquer outro tipo de padrão de escritura comumente utilizada para 

esse tipo de produção textual, o que exige que se abstraiam de métodos convencionais de 

análise literária e se palmilhe outros caminhos de observação.  

Para realizar um estudo das cenas da peça, seguindo a trajetória do personagem 

central até a conclusão do que seria o espetáculo, a sucessão de fatos narrados sugere a 

apreciação de uma nova poética. Não mais a Aristotélica, tampouco a Hegeliana.   

Numa breve revisão sobre os trabalhos de Renata Pallottini sobre a construção 

dramatúrgica, considero proveitoso examinar suas considerações sobre Ação Dramática 

e Conflito a partir dos estudos de Aristóteles e Hegel sem envolver outros teóricos38, para 

buscar tecer uma linha de comparação entre essas poéticas e a bacheladiana.  

Apesar de se descartar a clássica lei das três unidades aristotélicas (de ação, tempo e lugar) 

considerou-se manter como válida, apenas a unidade de Ação Dramática.  

Aristóteles diz de fato que a tragédia é “imitação da ação” e ele se refere a ações humanas, 

o que vale para o Teatro como um todo e não somente para a tragédia. Então o que seria para 

Aristóteles “ação dramática” e “conflito”?  

Diz-nos apenas (no que nos interessa mais e sem descer a grandes 

minúcias) que a ação deve ser completa, tendo começo, meio e fim, 

e uma certa grandeza ideal. Isto, que parece elementar, não o é de 

maneira alguma; sabemos por experiência própria quão difícil é 

escolher o ponto ideal da fábula a ser imitada, para começar a 

imitação (Pallottini, 1988, p. 6).    

Quanto a Hegel, com referência a esse assunto, a poesia dramática brota da necessidade 

humana de ver qualquer ação humana representada a partir de um conflito de circunstâncias. E 

neste caso, mesmo conhecendo bem a estrutura do pensamento de Hegel, lógico idealista, que 

contrapõe sua dialética à lógica e metafísica de Aristóteles, podemos empreender com certa 

harmonia um entendimento sobre Ação e Conflito a partir da poética.  

Para Hegel o drama se estrutura em uma ação que se apoia em uma “pessoa moral” e essa 

ação se revela como a vontade humana em busca de alcançar seus objetivos, com plena 

consciência dos seus resultados.  
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É a ação de quem quer e faz. Da pessoa moral, consciente, com 

caráter (não se tomando caráter no sentido ético moderno). Do ser 

humano livre. Como consequência, diz ele ainda que o personagem 

deve responder por todos os atos que pratica, os quais, uma vez 

praticados, tornam-se irreversíveis. É mais uma forma de nos colocar 

a liberdade, a consciência e a responsabilidade da pessoa moral 

(Pallottini, 1988, p. 9).  

Observando com a devida equidade, podemos perceber que para Aristóteles e  

Hegel é possível chegar à concordância de que “Teatro é ação, ação dramática é 

conflito”.  

E assim se pode dizer como Hegel, que isso é,  

em geral de vontades conscientes de seus meios e caminhando 

determinadamente em busca de seus objetivos. Isto, enquanto se 

falar de teatro dramático, em teatro aristotélico (e não épico, e não 

breschtiano, e não outras formas subsequentes) está parecendo 

ponto pacífico. [...] segundo Hegel, ação dramática é vontade 

consciente, movendo-se para diante através de conflitos. E a 

unidade de ação está no objetivo único, determinado, alvo da 

vontade consciente da personagem livre, que enfrenta vontades 

opostas (Pallottini, 1988, pp. 27, 38).  

É um tanto arriscado para quem pretende realizar um estudo da dramaturgia a 

partir da poética bachelardiana, confundir-se ao chocar-se com o pensamento de Hegel, 

principalmente no que se refere à “vontade consciente do personagem livre”.   

Mas em se seguindo a reflexão da própria Renata Pallottini, pode-se aceitar que 

a opção por uma poética como apoiadora da escritura dramática não negará 

necessariamente componentes da dramática rigorosa de Aristóteles, mesmo por que “o 

conflito é nesta ordem de pensamento, o cerne de toda a peça de teatro feita segundo a 

dramática aristotélica e até mesmo o esqueleto de qualquer peça de teatro” (Pallottini, 

1988, p. 48). Neste caso:  

Assim, a primeira exigência para a feitura de uma peça do teatro 

dramático é a exigência de conflitos. O primeiro momento da análise 

de qualquer texto dessa espécie, por consequência, será a 

identificação dos conflitos; é a determinação de um conflito central, 

primordial, o que nos vai dar a linha mestra, a coluna do texto 

(Pallottini, 1988, p. 48).  

Desta forma posso verificar que a tessitura dramática de uma peça fundada na 

poética bachelardiana não deverá distanciar-se totalmente ou abster-se de moldes 

aristotélicos ou hegelianos, e sim, ao contrário, aproveitar-se dos conceitos, regras, leis e 

metodologias esquemáticas da escritura, para exercer com segurança a proposta de 
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construir os personagens fundados nos simbolismos elementais e trabalhar atos (se 

houverem) cenas ou episódios no enredo cíclico que essa poética nos oferece.  

Personagens com vontade e caracteres definidos e com a extensão necessária para 

o alcance de seus objetivos e capazes de resolver toda a trama através dos conflitos que a 

permeiam sem esquivar-se aí a existência de um conflito central complexo, tão mais que 

na dramaturgia que segue a dramática rigorosa, escapando de colocar-se como um 

conflito moral ou social simplesmente. No caso da peça analisada, esse conflito se 

apresenta mais como um conflito existencial que, de individual, estende-se ao coletivo.    

Não se trata aqui de uma peça escrita nos moldes e padrões da dramática rigorosa 

nem observando fielmente as propostas da dialética contida na poética de Hegel. Não 

poderá ser confundida também como uma proposta de teatro épico, pois sua partitura 

musical não é narrativa, não se propõe causar estranhamento.   

Para que se estabeleça um exame correto das cenas que cosem a estrutura da peça 

é necessário abster-se de qualquer método que se proponha empreender uma investigação 

linear. Ao contrário, será mais útil, a partir do conhecimento dessa poética que se 

disponibiliza, buscar além dos parâmetros e conceitos, as relações simbólicas contidas 

em cada personagem, para verificar de que forma cada cena foi construída.  

Conhecido o enredo do poema e a trama que o sustenta, cabe-nos buscar o 

encadeamento dos elementais contidos nele. Qual o elemento capaz de estar presente em 

todos os outros, em suas dinâmicas de atuação e desenvolvimento. Esse elemento é que 

de fato permite que a história se desenvolva e contribui para a elaboração dos conflitos 

que se sucedem a partir ou por consequência de um conflito central.   

No caso da peça em questão é o elemento AR que permeia naturalmente todos os 

outros elementos e que aqui prepondera sobre todos os outros e se porta como coluna/eixo 

de sustentação das ações cênicas.    

GIBI - O Menino que não Sabia Voar é uma peça de teatro escrita para qualquer 

público. Não deve ser vista como um texto de teatro infantil. Não contém os elementos 

constitutivos da dramaturgia para crianças embora suas imagens façam parte do que se 

pode considerar o universo infantil. Sua fábula não é um conto de fadas, melhor, não é de 

fato uma fábula. Não cabe na história de Gibi, o maniqueísmo necessário ao conto de 

fadas. Nessa peça o bem luta contra o mal e vence-o sem estabelecer um conflito 

assustador. O conflito é do personagem central, que não se apresenta como um legítimo 
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protagonista, porque não tem verdadeiros antagonistas. Seu conflito é interno, existencial, 

psicológico. Seus antagonistas seriam a ignorância, o medo da infelicidade, a vontade 

reprimida, o desconhecido do seu próprio eu ou o conflito gerado pela dinâmica do vir a  

ser.  

Está claro que a peça é um poema. Brota de uma imagem nascida de um devaneio. 

O exercício da sua composição é a sucessão de imagens que transcendem a imaginação 

do autor, que surpreendem suas ideias e como que autonomamente enredam a história.  

“Mas as imagens não aceitam ideias tranquilas, nem, sobretudo ideias definitivas.  

Incessantemente a imaginação imagina e se enriquece com novas imagens” 

(Bachelard, 1996, p. 19).  

É de fato mais fértil buscar elementos de entendimento do texto da peça estudada 

na poética de Gaston Bachelard do que em qualquer outra. Portanto, após a identificação 

dos personagens com os elementos materiais, “os quatro princípios das cosmogonias 

intuitivas”, é mister conhecê-los no desenvolvimento da ação dramática.  

CENA I - O Nascimento de Gibi:   

Um ser alado que nasce da pedra que se fende. Da terra endurecida que pare uma 

criatura estranha. Inverosímil? Não. Uma imagem real no imaginário do poeta dramático.  

Num movimento de extroversão a pedra (a terra petrificada) verte para fora o ser 

que nasce, com movimentos de um parto, com a força de um útero que se contrai e se 

acalma. Pulsa, hostiliza, movimenta-se e pare. Pare um ser alado, o que pode parecer 

paradoxal.  

Apesar de oferecer uma imagem complexa no início de uma narrativa, esse ser 

que tem características do AR teria que nascer assim e não de outra forma, pois segundo 

as observações do próprio Bachelard o ar não pode ser fuga, evasão e sim expansão. Então 

o ser que nasce ali terá que voar ancorado na terra. Porque o ar é ligado à verticalidade 

enquanto a terra tem um eixo vertical que leva à profundidade. O eixo vertical do ar, ao 

contrário, leva à exaltação, à expansão.  

Isso incita a reflexão sobre a expectativa do dramaturgo em compreender o sonho 

de voo. No devaneio acordado, o sonho de voo aparece sob a dependência absoluta de 

imagens visuais, visto que o sonho do voo é universal, cada ser humano o trás impregnado 

dentro de si (Bachelard, 2001, p. 22).   
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Ainda, segundo Bachelard, colocar asas num ser com aparência, estrutura e anima 

humana pode parecer embaraçoso. “Quer as façamos grandes ou pequenas, arrastando-se 

ou eretas, emplumadas ou lisas, elas permanecem inertes” (Bachelard, 2001, p. 76).  

É um risco que o poeta corre, pois o ser que nasce ali não tem consciência da sua 

existência aérea, do seu desejo de voar. Desconhece sua natureza alada. Abandona suas 

asas. Não sabe usá-las.   

 

CENA II - Menino e Menina encontram Gibi – “Fazendo Amigos”:  

Iniciação, aprendizagem, qualquer que seja a ação aqui desenvolvida tem 

características de ritual de iniciação. Personagens (crianças) de caráter aéreo celebram o 

encontro, a identidade e exercitam a solidariedade. Propõem o deslocamento. Uma 

espécie de vôo sem alçar os corpos às alturas. Um seguir-o-vento. Mover-se. Deslocar-

se. Seguir a dinâmica inerente ao próprio elemento, para ir conhecendo.  

 

CENA III - Encontro com a Camponesa. O Trabalho. Nova Amizade:  

Com as características do elemento TERRA, uma mulher da roça que trabalha na 

lavoura de melões é surpreendida pela algazarra de Gibi e das crianças.  

Nesta cena a poesia do trabalho da terra é o foco central. A dialética contida na 

força desprendida no trabalho para obter a comida (o fruto da terra), na força que gera o 

prazer e a alegria de produzir, propicia o reforço da solidariedade, da amizade.  

Nesse encontro com a camponesa, apesar de remeter aos princípios dos devaneios 

da vontade (a atividade na lavoura, o trabalho) apresenta, em oposição, pontos dos 

devaneios do repouso que, apesar de mais estático, revela o movimento da procura do 

abrigo, um movimento sutil de introversão. A interioridade de movimento dinâmico de 

autoconhecimento, ali revelado pelo sentir fome e na alegria que brota do trabalho capaz 

de recompensar o esforço desprendido.  

   

CENA IV - O Barqueiro - A Travessia para o “Outro Lado”:  

Cena que revela o significado da morte para o “lado-de-cá”. Ritual de passagem. 

Morte do ingênuo. Atravessar para o outro lado, sem volta. Se quiser conhecer mais, tem 

que atravessar - passar para o “outro-lado”. Aqui a figura do Barqueiro é a figura de 

Caronte. As sementes de melão sobre a língua são as moedas com as quais os gregos 

antigos enterravam seus mortos. São os pagamentos da passagem de ida. Sem retorno.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 115 

A imagem do rio completa o significado. O rio, água que escoa. E nessa cena, Gibi 

faz a sua primeira viagem, não a última. Como todos os rios se juntam ao rio da morte e 

Caronte é o primeiro navegador, Gibi torna-se o herói da morte. É como se seu corpo se 

dissolvesse, se desintegrasse.  

Mas, como o personagem tem como característica o elemento AR que é a base 

dos outros elementos, a dinâmica elemental, Gibi transcende a morte pelas águas e com 

ele seus companheiros que também são caracterizados pelo elemento AR.  

Cumprem o ritual de passagem e aportam o “outro-lado”. Renovados, partem para 

novos conhecimentos.  

 

CENA V- O “Outro - lado” - O Jogo do “Descobrimento”:  

Cena que intercala o antigo com o novo. Apesar das aparências, este novo lado é 

o lado do conhecimento mais profundo.   

Nada mais justo que a lúdica para expressar a alegria do aprendizado novo que 

revela fatos, emoções e experiências novas.  

Rápido como o vento, Gibi aprende, vai conhecendo mais até 

experimentar a sensação da despedida. Depara-se com a encruzilhada. A 

decisão. A opção pelo caminho a seguir.  

 

CENA VI - A Solidão, a Noite, a Árvore Seca, a Lagarta:  

Estar só. Diante de uma árvore seca que não pode ser considerada uma árvore 

aérea, antes o simulacro de um esquife mortuário, Gibi encara a noite e aguarda o sono. 

Em seu devaneio noturno (se pode ser assim considerado) Gibi - entre acordado e 

sonolento - ouve vozes, uma canção em coro. Não seria exagerado citar textualmente 

Bachelard para entender melhor essa cena: Mal entramos no sono e o espaço se amortece 

e adormece um pouco antes de nós mesmos, perdendo suas fibras e seus liames, perdendo 

suas forças de estrutura, suas coerências geométricas. O espaço onde vamos viver nossas 

horas noturnas não possui mais lonjura. E a síntese muito próxima das coisas e de nós 

mesmos. (...) Algumas vezes, em nossos sonhos de voo, acreditamos ir bem alto, mas 

somos então apenas um pouco de matéria volante. E o céu que escalamos são céus 

inteiramente interiores - desejos, esperanças, orgulhos (...) Permanecemos o próprio 

centro de nossa experiência onírica. Se um astro brilha, é aquele que dorme que se estrela: 
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um pequeno brilho sobre a retina adormecida desenha uma efêmera constelação, evoca a 

confusa lembrança de uma noite estrelada. [...] Assim, o espaço onírico tem por fundo um 

véu, um véu que se ilumina por si mesmo em raros instantes - em instantes que se tornam 

mais raros e mais fugidios à medida que a noite penetra mais profundamente nosso ser. 

Véu de Maia não lançado sobre o mundo, mas lançado sobre nós mesmos pela noite 

benfazeja, véu de Maio tão grande quanto uma pálpebra. E que densidade de paradoxos, 

quando imaginamos que essa pálpebra, que esse véu-limite pertence à noite tanto quanto 

a nós mesmos! Parece que quem dorme” participa de uma vontade de ocultação, de uma 

vontade da noite” (Bachelard, 1994, p. 160).  

E Gibi participa de fato dessa vontade de ocultação. Mas o sono é reparador, na 

“noite sã que refaz o homem, que o coloca inteiramente novo no seio de um novo dia”. 

Ao despertar, despede-se (mais uma vez) de um outro amigo, a árvore, seca e silenciosa. 

O sono lhe falou tudo ou quase tudo. Mas uma voz, como se a alma da árvore lhe falasse, 

fá-lo ficar mais desperto. Um ser novo e terrestre, uma lagarta, tem a palavra. E é ela 

quem lhe indica o caminho.  

 

CENA VII - As Bruxas - A Tentativa de Desvendar do Desconhecido:   

Em princípio, seres de funções alquímicas (das poções transformadoras) essas 

feiticeiras possuem um ponto de identificação com Gibi: sua possibilidade de voar. Ao 

tentarem enfeitiçá-lo, fazendo-o deitar-se, estirar-se na horizontal, o encantamento seria 

capaz de fazê-lo alçar voo imaginário. Redescobrir-se. Por tratar-se de um ser incomum, 

os objetos de trabalho do universo real e concreto não funcionam. Mas a bola de cristal 

(o espelho do destino) e o corvo, ave agourenta (não simples objetos atávicos nesse 

universo bruxesco da peça), são as fontes de revelação. A solução está no próprio Gibi. 

Tem que assumir as funções do seu elemento material. Sua natureza de AR não pode mais 

ser ocultada, reprimida. A dinâmica do seu próprio elemento o fará encontrar a felicidade 

desejada.  Quando uma asa aparece numa narrativa de sonho de voo, devemos suspeitar 

de uma racionalização dessa narrativa. Podemos estar mais ou menos certos de que a 

narrativa é contaminada, seja por imagens do pensamento desperto, seja por inspirações 

livrescas (Bachelard, 2001, p. 27).  
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CENA VIII - A Decisão de Voltar:  

O vislumbramento das asas. Talvez a consciência do sonho de voar. Não se voa 

por que tem asas, mas acredita-se ter asas por que se voa (Bachelard, 2001, p. 28).  

 

CENA IX - O Pescador e o Peixão - A Volta para o “Outro - Lado”:  

Parado, cismando e pescando à beira do rio (essa água doce, feminina, que escoa) 

o pesca- dor é o elemento TERRA em seu devaneio do repouso. Que remete a uma volta 

para o útero (o descampado próximo às cabeceiras do rio), para recolher-se, para sua 

intimidade de reconhecimento. Seu retorno ao “país natal” ao seio materno. Uma 

indicação (na dinâmica do movimento elemental - da terra que repousa) da possibilidade 

de renascimento.  

O instrumento de realização prática desse retorno é um peixe grande e grávido 

(outro símbolo da continuidade da vida) que enfrenta a correnteza (luta) e nada no sentido 

contrário. Gibi vai com ele. Integram-se - fogo e ar - para chegar ao fundo da grande 

questão de Gibi: retornar. Recomeçar.  

 

CENA X- A Grande Roda - A Celebração do Encontro:  

Gibi, de posse de suas asas volta outra vez. Já seguro de si, renascido, tendo 

assumido suas asas, vai em busca dos amigos que passaram em sua vida. É um retorno 

feliz. Um reaprendizado mais rico.  

A roda de amigos (a força coletiva) simboliza nesta cena a não fixidez dos quatro 

elementos materiais, ao contrário, todos os personagens (simbolizando os elementos) 

estão em movimento, como num impulso, vem à vontade de subir a partir de um jogo que 

lhe permitirá conquistar as alturas “por uma forma reta e de pé se lança e nos leva em sua 

verticalidade” (Bachelard, 1989, p. 59). Como esses personagens foram imaginados, no 

seu dinamismo.   

E é o elemento AR que vai aparecer como a sublimação do encontro, por que 

perpassa por todos os outros elementos.  

Gibi tem a consciência do seu ser, do seu corpo alado. E como a força dos amigos 

que rodam alegres, o impulsiona, ele voa. E realiza o sonho de voo do poeta e do leitor 

(do público). Pois o Psiquismo ascensional ligado ao elemento aéreo é um convite à 
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viagem. Viagem imaginária, devir substancial.  Parte de um imaginário que encontra no 

voo uma transcendência de grandeza (Bachelard, 2001, p. 64).  

  

CONCLUSÃO  

A sucessão de imagens vivas que o texto oferece e o tecido da trama, analisando 

o desempenho de cada personagem, cena a cena, permitem uma leitura bachelardiana sim. 

Principalmente se a observação fica centrada na trajetória do personagem título, um ser 

movido pelo elemento AR que é a base elemental de todos os outros e move às ações até 

alçar em seu voo, o sonho (ou possibilidade) de voo dos outros personagens.  

Creio que ficou claro que é possível fazer a interpretação de um texto dramático a 

partir de uma leitura à luz da poética bachelerdiana. Pois, se através do sentido estético o 

palco é um objeto poético, a obra que nele se apresenta tem que imprescindivelmente 

atingir o objetivo a que se propõe. E para isso precisa ter qualidade estética. Um exame 

através dos elementos sensíveis revelará então se o objetivo proposto pela obra foi de fato 

atingido.  

Para Bachelard imaginar é contemplar, é agir. Pois duas forças contrárias e 

imaginantes: Novidade (no sentido de inesperado) e Decisão (no sentido de descida ao 

fundo do ser, no estado primitivo, arcaico, arquétipo) uma relação dialética da unidade 

dos contrários, nos dá o ser. Isso é possível através da imaginação material, que devaneia 

com os elementos até chegar ao vir-a-ser, ao sensual.  

No texto estudado, a estrutura dramática permite uma leitura clara de identificação 

da relação do caráter dos personagens com os quatro elementos materiais o que me faz 

concluir que a obra (a peça) tem qualidade estética e atinge o objetivo a que se propõe: 

expor um personagem verossímil que é capaz de fazer o espectador refletir sobre o seu 

sonho de voar.  
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O FUTURO DO TEATRO OU A REINVENÇÃO DA ARTE 

The future of the theater or a reinvention of art 

 

CASTRO, Paulo Alexandre e39 

 

Resumo 

Sabendo que o futuro pode trazer inesperadas transformações sociais, políticas e económicas, 

devido ao rápido desenvolvimento tecnológico e em concreto na área da inteligência artificial, é 

de crer que as artes poderão vir a sofrer também com esse impacto. Tendo em conta estas 

premissas a tese que apresentamos neste artigo discute, a partir de um cenário distópico (ou 

porque não dizer um cenário semelhante ao da "singularidade" como o proposto por Raymond 

Kurzweil), a possibilidade do teatro vir a sofrer uma transformação profunda não só nos modos 

de representação e nos meios usados, mas inclusivamente do ponto de vista dos (hipotéticos) 

públicos dessa arte. Neste seguimento, o papel que desempenharão humanos e androids, ou 

geminoids (para usarmos a designação de Hiroshi Ishiguro), ou até outras formas de “vida” 

(artificial?) que agora ainda não nos é possível conceber, serão colocados em questão tal como o 

próprio papel da arte e os seus desígnios.  

 

Abstract 

Knowing what the future may bring about unexpected social, political and economic changes, due 

to the rapid technological and concrete development in the area of artificial intelligence, he is a 

believer that the arts can suffer an impact as well. Bearing in mind these premises for those 

presented in this article, from a dystopian scenario (or because it does not show a scenario similar 

to "singularity" as the one proposed by Raymond Kurzweil), a possibility of theater to suffer a 

deep interruption not only in modes of presentation and the means used, but also from the point 

of view of (hypothetical) audiences in this art. In this accompaniment, the role that humans and 

androids use, or geminids (to use the name of Hiroshi Ishiguro), or even other forms of "life" 

(artificial?), Which are not yet possible, those that are considered as the very art paper and their 

respective descriptors. 
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1. PALAVRAS INTRODUTÓRIAS E QUESTÕES FUNDAMENTAIS 

Este artigo, que vem no conjunto de outras reflexões em desenvolvimento sobre 

as diversas formas de manifestação artística, inscreve-se no coração de uma temática que 

muito tem dividido opiniões. Opiniões quer favoráveis quer desfavoráveis ao 

desenvolvimento tecnológico e às suas implicações. É dever de todo o aprendiz de 

filósofo de criar condições para uma reflexão séria e para determinar um horizonte 

alargado de compreensão sobre o mundo que o rodeia. Não esquecendo este desígnio, 

este artigo é também e ao mesmo tempo uma provocação; uma provocação do 

pensamento, como todo o discurso filosófico deve ser, e se se conseguir pro vocare, 

acerca de tudo isto, então poderá acontecer que se realizem alguns dos objetivos deste 

artigo. E com isto significa afirmar que não se pode ficar indiferente ao tempo que se vive 

e à expectativa do futuro. Esta é a base sob a qual nos devemos permitir elaborar o 

pensamento. Assim, tal como já referido, duas premissas essenciais se cruzam neste 

horizonte hermenêutico, o da inteligência artificial e o da arte, e eis o que pode ser dito 

sobre isto e sobre a equação da reinvenção da arte ou do seu futuro. 

No nosso mundo tudo está (ou parece estar) num contínuo processo de 

transmutação vertiginosa, inclusive a nossa perceção de tempo e do espaço (e porque não 

falar da nossa própria alteração das estruturas neuronais como vem sendo referido desde 

os finais dos anos 90). Naturalmente, algumas destas subtis mudanças começam também 

a mudar o modo como nos relacionamos com as coisas e com os outros (veja-se a título 

exemplificativo, a relação com os écrans que Lipovetsky tão bem soube captar) e, 

portanto, a mudar também o que sentimos em relação ao mundo e à vida, e por 

consequência, em relação às diversas formas de manifestação artística e à arte per se.  

O rápido desenvolvimento da tecnologia e neste particular, da inteligência 

artificial, talvez seja a parte mais visível de todo este processo e as implicações que isso 

produzirá – porque já as está a produzir – nos sistemas de organização social, econômica 

e política, com consequências dramáticas na alteração do ambiente e dos recursos 

naturais. Isto é tão mais evidente quanto a desumanização percebida. Se começa a parecer 

trágica esta trajetória aos vossos olhos e ouvidos, note-se, contudo, como tudo parece 

escapar à nossa compreensão sem a devida e necessária reflexão. Tome-se a maneira 

como incorporámos, mas nossas vidas a secreta existência de algoritmos, por exemplo 

através dos nossos cartões de débito ou crédito, na utilização do nosso Smartphone e das 

apps, do GPS, inclusive até na maneira como dirigimos o nosso automóvel (a forma como 
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as próprias “centralinas” dos automóveis estão a mudar), etc., mudando a maneira como 

poderíamos pensar e agir. Como Harari ressalta, quanto mais os cientistas entendem a 

maneira como os humanos tomam decisões, maior a tentação de recorrer a algoritmos e, 

assim, reprogramar essa decisão e comportamento humanos, tornando o Big Data mais 

confiáveis e menos humanos (Harari, 2018, p. 79). Na verdade, a nossa vida diária já está 

a ser conduzida de forma parcialmente autónoma, sobretudo assumindo (paradoxalmente) 

decisões que já ninguém toma.  

Para não nos desviarmos muito do intuito deste encontro, deve ser ainda 

manifestada uma crítica ao facto de haver artistas que, como se sabe, já estão a incorporar 

alguns dispositivos robóticos na arte e nas diferentes linguagens artísticas, chegando 

inclusivamente ao ponto de se permitir que essas performances sejam apelidadas de arte. 

Ao fazerem isso acreditam estar a gerar novos conceitos de arte (de acordo com 

Warburton, a arte não pode ser conceitualmente definida), convocando os conceitos de 

medium, de interface, de intersectores, etc. para legitimar essas práticas. Na verdade, o 

assunto é muito discutível e requer uma atenção maior. Mas a pergunta deve ser feita: 

com essas práticas não estarão já a fechar a porta e a declarar o fim da arte? Ou de outra 

forma: qual será o futuro da arte e neste caso, do teatro numa sociedade provavelmente 

(ou probabilisticamente) distópica?  

 

2. RECONTEXTUALIZANDO O PRESENTE E O FUTURO. Inteligência 

Artificial e Arte 

           Tome-se de novo o presente, presente. A modernidade líquida em que se vive hoje 

(como diria Baumann) por um lado e a imersão inevitável no modelo neoliberal de 

hiperconsumo e pseudo-hedonismo por outro (Debord, 1971; Baudrillard, 1991; 

Lipovetsky 2007, 2011) tem levado a uma tecnologização da vida sem precedentes. Não 

se trata apenas de uma capitalização constante dos fluxos monetários, mas da própria 

mecanização dos sentimentos e pensamentos numa velocidade e simultaneidade 

vertiginosa de tudo em todos (Eagleton, 1998; Virilio, 2000). Com isto, a comunicação 

enfraquece, os laços sociais diluem-se (o que faz aumentar o sentimento social de 

insegurança), e a emotividade que deveria existir perante o outro perde-se, tornando o 

tempo presente numa enigmática e paradoxal amalgama social que os tempos modernos 

vão cimentando. Mas talvez ainda mais dramático senão perigoso é o vício cibernético, a 
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necessidade constante de ligação à internet (Carr, 2012), essa estranha obrigação de 

presença on-line contínua que a rede social encoraja a fazer, como se fosse uma forma de 

afirmação da existência, substituindo a omnipresença de um Deus (ausente). Já em 1997, 

George Steiner já estava ciente da revolução que estava por vir, e escrevia: “Silêncios, a 

arte da concentração e da memorização, o luxo do tempo necessário para uma grande 

leitura, já estão grandemente comprometidos” (Steiner, 1997).  

Como aponta Nicholas Carr e de acordo com estudos na área (DeStefano & 

LeFevre, 2007; Rockwell & Singleton, 2007), a hipermídia (usando hipertextos com 

multimídia) limita-nos muito mais do que nos estimula a aprender, dizem-nos: “a divisão 

de atenção motivada pela multimídia requer o máximo das nossas habilidades cognitivas, 

enfraquecendo a nossa aprendizagem e a nossa compreensão” (Carr, 2012, p. 162; 

Hembrooke, 2003). Nicholas Carr é claro ao dizer que “a internet pode muito bem ser a 

mais poderosa tecnologia de mudança mental” (Carr, 2012, p. 146).  

De fato, vários estudos mostram que o uso intensivo da internet tem consequências 

neurológicas (Small, 2008), tal como há vários estudos que vão apontando para a 

diminuição das capacidades cognitivas em face de tanto facilitismo digital. Então, se isto 

já é um cenário trágico para a nossa sociedade, com o rápido desenvolvimento da 

Inteligência Artificial como ficará? E que espaço estará destinado para a arte, e em 

concreto, para o teatro? 

Como é sabido, Raymond Kurzweil em 2006 sugeriu a brilhante noção de 

“Singularidade” para se referir ao ponto em que a inteligência artificial (IA) ultrapassaria 

a inteligência humana, e Nick Bostrom em 2014 coloca a possibilidade desta 

superinteligência escapar do controle humano. Não se pense que isto é ficção científica. 

Recorde-se por exemplo, a conhecida hipótese da “emulação cerebral” que coloca a 

hipótese do cenário da construção de uma mente (semelhante à humana) como real. Ou 

ainda outra hipótese extraordinária (do ponto de vista da filosofia da mente): a possível 

existência de qualia (instâncias individuais da experiência subjetiva, consciente) 

artificiais que não foram sentidas pelos humanos, mas apenas sentida pelos robôs com 

consciência artificial. Não nos esqueçamos que Hiroshi Ishiguro já criou androides 

similares aos humanos - que ele apelidou de “geminoides” – e que procura criá-los com 

uma capacidade de resposta emocional e, portanto, com uma resposta adequada à 

simulação da consciência (veja-se também os avanços registados na Boston Dynamics 

pertencentes ao Google com os seus androids). E os sexbots, já aí estão, os robôs sexuais 
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que podem vir a transformar de forma acentuada a sociedade humana (se e que já não o 

estão a fazer, como demonstram algumas experiências de “convívio”). 

É curioso verificar como a característica atribuída durante séculos ao ser humano 

– a inteligência – passou a ser atribuída com muita facilidade a qualquer instrumento. 

Talvez por isso se venha a legitimar com muita facilidade qualquer nova forma de 

consciência; talvez por isso seja legítimo conceber a aparência de uma “consciência 

artificial” como se poderia pensar em “vida artificial”, ou até mesmo na possibilidade 

desse vocabulário desaparecer, já que termos como artificial, vida, mente podem vir a se 

tornar em outras “coisas” que nós não podemos conceber agora. 

Ora, imagine-se um cenário otimista, um mundo perfeito onde não há guerras, 

racismo, tristezas ou doenças, e em que os humanos não precisem usar o seu cérebro ou 

mente, como nos filmes Gattaca (1997), The Matrix (1999) ou The Giver (2014), 

reinventando, mais que Orwell, a sociedade paradoxal de Huxley. Por que paradoxal? 

Como Harari sugere, quando lemos o admirável mundo novo, achamos difícil identificar 

o que o pesadelo pode ser, se o mundo é pacífico e próspero, e todos vivem satisfeitos o 

tempo todo, o que há de errado nisto? Huxley sabia a resposta e deu-a ao personagem do 

selvagem (mesmo que Huxley duvidasse que alguém pudesse escapar da matriz desse 

mundo civilizado) quando questiona o governo mundial (através do personagem Mustafa 

Mond) sobre o desaparecimento da verdade e da beleza.  

Retomando o tema de fundo da arte, diga-se que no mundo em que vivemos, o 

artista é, na maioria dos casos, remetido ao papel de ornamento ou decorador, 

especialmente quando este artista é uma figura pública. No papel de ornamento, quando 

é interessante ter este tipo de presença artística e intelectual no círculo político ou social, 

no papel de decorador, quando estimula a criar em função das encomendas. Bom, na 

verdade o lugar deste artista no futuro também se tornou questionável.  

Tomando num cenário otimista (CO), isto é, um mundo onde a IA serviria a 

humanidade, um cenário distópico, é possível que o mundo se reparta entre androides ou 

de uma certa forma zumbis (se preferirmos ver essa sociedade distópica como um mundo 

zumbificado), e robots de linha avançada. Num tal cenário, como já se depreendeu, não 

haverá lugar para artistas, uma vez que: 
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1) tudo parece estar devidamente planeado; 

2) todas as atividades humanas seriam reduzidas a funções essenciais e, 

portanto, reduzindo assim a atividade cerebral / mental;  

3) de acordo com 1) e 2) sem espaço para ações criativas, já que a “arte” é agora 

produzida por formas de IA, isto é, talvez uma forma de arte padronizada 

segundo leis universais de algum tipo de governo.  

Se por outro lado, tomarmos o cenário dramático da “Singularidade” (CS), os 

humanos podem tornar-se uma espécie inferior, podem tornar-se até escravos da IA ou 

mesmo desaparecer. Naturalmente, há ainda uma outra possibilidade: que a IA possa 

produzir uma tal atividade enganosa suprema, que proporciona a ilusão de vivermos uma 

vida diária normal. Essa seria a hipótese da matriz (matrix), isto é, viver seria uma mera 

ilusão. Claro que, mesmo que estejamos a viver numa matriz agora, ainda não temos (ou 

nunca teremos) capacidade cognitiva de o perceber (outro assunto difícil).  

De acordo com o CO, teríamos assim uma outra teoria da arte institucional, 

diferente das teorias de George Dickie e Arthur Danto, não tanto pelas premissas 

expressas em seu conteúdo, mas especialmente pelos criadores – se é que podemos 

chamar de criação ou artistas a essas produções de Inteligência Artificial. De facto, novos 

dispositivos e novas formas de expressão feitas, por robôs certamente serão chamados de 

arte, já que fazem parte por essência do cenário distópico. Se atentarmos à nossa 

realidade, já vemos/temos novos dispositivos em uso para produzir “arte” (o uso de 

smartphones, impressoras 3D etc.). Então, o teatro poderá ser o último reduto da arte ou 

sofrerá também uma profunda mudança?  

Conforme temos vindo a considerar, o teatro a existir, será certamente outra coisa. 

E sê-lo-á talvez num registo consideravelmente diferente das outras formas de 

manifestação artística pois pode acontecer que talvez surja um teatro sem atores, ou talvez 

de um teatro sem público, ou até de um teatro para um público que não sente (recordando 

aqui algo que Perniola esboçou como uma experiência do já sentido, mas sem aprofundar 

para um cenário destes). Possivelmente a noção de representação deixará de existir pois 

estaremos na presença de uma forma de arte que subverteu a partir do seu interior os 

princípios básicos da representação (e com isso também tudo aquilo que está ligado ao 

teatro, da dramaturgia aos cenários, figurinos pois tudo se terá transmutado para uma 

ordem de realidade que irá para além da materialidade objetiva do real).  
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O próprio teatro, o espaço físico de observação e fruição de peças teatrais, poderá 

ser de uma natureza que ainda desconhecemos (virtual, holográfica…?) 

Assim é fundamental perguntar: esses cenários têm alguma plausibilidade, podem 

ser admitidos? Logicamente podem e devem ser admitidos até como exigência de pensar 

e dirigir o futuro. E aqui, a ironia poderá ser maior se se recuar ao passado e perceber a 

importância da tragédia grega como instrumento pedagógico para a formação do 

indivíduo e do tecido social, considerada na perspetiva nietzschiana ou heideggeriana.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As perguntas são desafiadoras e exigem atenção; uma atenção que não deve estar 

circunscrita a artistas e filósofos. Urge pensar cada vez mais a arte e a sua articulação 

com a tecnologia. O debate do futuro exige acima de tudo responsabilidade e, nesse 

sentido, os decisores políticos, as instituições devem-se comprometer da mesma forma 

que cientistas e criadores estão comprometidos (engajados). Só com uma regulamentação 

séria e dedicada poderemos tentar controlar esse futuro próximo, tal como foi avançado 

com a ideia da construção de uma inteligência artificial amigável, sugerida por Armstrong 

(2014) e Bostrom (2014), entre outros. Isso pode ser a IA desejável e pode ser a solução 

para manter, mesmo num mundo já habitado por muita gente alienada e nesse futuro por 

androides, alguma criatividade como um lugar de eleição e escolha para sentir e viver, 

como lugar último de expressão do que significa afinal o existir da humanidade no mundo. 

E que melhor forma artística poderá existir do que a representação dos dramas da 

humanidade feita pelo teatro?  
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A GEOMETRICA COM ORIGAMI, RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA 

DUPLICAÇÃO DO CUBO E DA TRISSECÇÃO DE UM ÂNGULO: Perspetivas 

Futuras Para o Programa de Geometria Euclidiana no Ensino Superior em Angola 

 

Geometric with origami, solving the problem of duplicating the cube and trisecting an 

angle, future perspectives for the euclidean geometry program in higher education in 

Angola 

 
CONTREIRAS, Gilson40 

 

Resumo 

O presente estudo trata sobre a Geometria do Origami, resolução do problema da duplicação do 

cubo e da trissecção do ângulo. No sentido de encontrar resposta para tal questão, propomos em 

alcançar o seguinte objetivo geral: conhecer os axiomas de Huzita-Hatore para resolver os 

problemas da duplicação do cubo e da trisseção de um ângulo, quanto aos objetivos específicos: 

1) a formação teórica e metodológica dos axiomas de Huzita-Hatore para resolver os problemas 

da duplicação do cubo e da trissecção de um ângulo; 2) interpretar os axiomas de Huzita- Hatore 

para resolver os problemas da duplicação do cubo e da trissecção de um ângulo e 3) resolver de 

forma metodologica os proplemas da duplição do cubo e da tricesseção de um ângulo para chegar 

até à resolução da equação cúbica, onde optou-se por uma pesquisa bibleografica. Na pesquisa 

buscou-se, principalmente, suporte teórico os postulados escritos por Euclides de Alexandria. 

 

Abstract 

The present study is about Origami Geometry, solving the problem of doubling the cube and the 

angle trisection. In order to find an answer to this question, we propose to achieve the following 

general objective: to know the Huzita-Hatore axioms to solve the problems of doubling the cube 

and the trisection of an angle, regarding the specific objectives: 1) theoretical and methodological 

analysis of the Huzita-Hatore axioms to solve the problems of doubling the cube and the trisection 

of an angle; 2) interpret the Huzita-Hatore axioms to solve the problems of doubling the cube and 

the trisection of an angle and 3) solving methodically the proplemas of doubling the cube and 

tricessection of an angle to arrive at the solution of the cubic equation , where a Bible study was 

chosen. The research sought mainly theoretical support for the postulates written by Euclides of 

Alexandria. 
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 INTRODUÇÃO 

A Geometria está presente na vida cotidiana de todo cidadão.  A todo o momento 

estamos utilizando conhecimentos geométricos em nossos afazeres. O estudo da 

Geometria é indispensável para o pleno desenvolvimento do ser humano, pois ajuda na 

compreensão do mundo, desenvolve o raciocínio lógico e proporciona um melhor 

entendimento de outras áreas do conhecimento, devido a grande importância que ela 

assume no cotidiano do individuo. Esta importância amplia a fronteira de conhecimento 

dos estudantes, facilitando na compreensão dos conceitos e das propriedades 

geométricas e são uma fonte muito rica de problemas estimulantes. Para os antigos 

gregos e egípcios eram ferramentas úteis. Na Grécia antiga, berço da Geometria 

enquanto ciência dedutiva, os sábios gregos depararam-se com enigmas que incidiam 

na busca da resolução de certos problemas com régua e compasso. Entre estes, 

ressaltamos os problemas da duplicação do cubo e da trissecção de um ângulo, cuja 

impossibilidade de resolução só foi provada no século XIX. 

Os chineses inventaram o papel e, na idade média, no Japão, começou a ser 

desenvolvido um conjunto de técnicas de dobragens de papel, designado por Origami, 

que permitiam a construção de figuras com uma grande beleza estética. Já no século XX, 

estas técnicas despertaram o interesse de diversos matemáticos como: Humiaka Huzita, 

Kochiro Hatori e Robert Lang fixaram o sistema axiomático para as construções com 

dobragens. Do ponto de vista matemático, muito do interesse pelo Origami deve-se ao 

facto de ele possibilitar, através das sete operações básicas os axiomas de Huzita-Hatori, 

a resolução dos problemas clássicos da duplicação do cubo e da trissecção de um ângulo. 

Mais geralmente, dá-nos critérios para decidir que números são construtíveis com 

Origami. 

A fim de atingir os objetivos a que nos propusemos, este artigo está estruturado 

da seguinte forma: No primeiro capítulo, apresenta-se um breve histórico da geometria 

visando compreender sua trajetória até os dias atuais. Os principais autores que 

embasaram este capítulo foram Eves (1997) e Boyer (1974).  

          No segundo capítulo, “Para que ensinar geometria! Que caminhos?”, ressalta-se a 

importância da geometria, procurando apresentá-la como uma ferramenta para auxiliar os 

estudantes a compreenderem, descrever o espaço onde vive, construir o pensamento 

lógico.  
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Pode-se dizer que a geometria desenvolve habilidades e competências para a 

melhor compreensão na resolução de problemas, possibilita ainda uma interpretação mais 

clara de conceitos matemáticos. A geometria está presente em diferentes etapas do 

desenvolvimento do ser humano. Na pesquisa buscou-se, principalmente, suporte teórico 

em Fainguelernt (1999) e Fonseca (2001).  

            No terceiro capítulo busca-se analisar e interpretar sobre as definições e os 

axiomas do origami propriamente dito axioma de Huzita- Hatori.  

            No quarto capítulo faz-se um estudo sobre a resolução dos problemas da 

duplicação do cubo e da trisseção de um ângulo, com base no referencial teórico 

assumido, elaboramos um texto conclusivo, buscando responder aos objetivos propostos 

nesta pesquisa.  

 

1. GEOMETRIA E A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA  

Os primeiros conhecimentos geométricos que o homem teve, a respeito da 

geometria partiram das necessidades em compreender melhor o meio onde vivia. Motivo 

este que talvez justifique a origem da sua palavra, pois o termo “geometria” deriva do 

grego geo = terra + metria = medida que significa medição de terra.  

De acordo com Eves (1997), as primeiras considerações feitas a respeito da 

geometria são muito antigas tendo como origem a simples observação e a capacidade de 

reconhecer figuras, comparar formas e tamanhos. Um dos primeiros conceitos 

geométricos a serem desenvolvidos foi a noção de distância.   

Ainda, segundo Eves (1997), foi das necessidades da sociedade, quando o homem 

teve de delimitar terras, que teve origem uma geometria caracterizada pelo traçado de 

desenho de formas, fórmulas, cálculo de medidas de comprimento de área, volume, etc. 

Foi nessa época que se desenvolveu a noção de figuras geométricas como, retângulo, 

quadrado e triângulos. Outros conceitos geométricos, como noções de paralelismo e 

perpendicularidade teriam sido sugeridas pela construção de muros e moradias.  

Boyer (1974) no livro História da Matemática, faz colocações que descrevem a 

história da geometria que vem ao encontro do que diz Eves (1997), também descreve que 

a geometria teve sua origem no Egito, e seu surgimento veio da necessidade de fazer 

novas medidas de terras após cada inundação anual no vale do rio Nilo. As inundações 

anuais sobrepunham-se sobre o Delta do referido rio. Ano após ano o Nilo transbordava 

seu leito natural, espalhando um rico limo sobre os campos ribeirinhos.   
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A inundação fazia desaparecer os marcos fixados no ano anterior, de delimitação 

entre as propriedades de terras. Para demarcarem novamente os limites existiam os 

"puxadores de corda", (assim chamados devido aos instrumentos de medida e cordas 

entrelaçadas que usavam para marcar ângulos, e determinar as áreas de lotes de terrenos, 

dividindo-os em retângulos e triângulos).  

Os egípcios levavam os direitos de propriedade muito a sério e sem os marcos 

fronteiriços, tinham início muitos conflitos entre indivíduos e comunidades. Assim, sem 

as demarcações, os agricultores não tinham como saber qual era a sua propriedade, tanto 

para o cultivo, quanto para o pagamento de impostos aos governantes.  

Segundo Mlodinow (2005), a cobrança de impostos, talvez tenha sido o primeiro 

motivo, para o desenvolvimento da geometria, pois o governo determinava os impostos 

da terra baseado na altura da enchente do ano e na área de superfície das propriedades. 

Aqueles que se recusavam a pagar podiam ser espancados pelos guardas, até que se 

submetessem.   

Segundo Boyer (1974), os Egípcios tinham muita habilidade em delimitar terras e 

com isso descobriram e utilizaram inúmeros princípios. Um destes princípios era utilizado 

para marcar ângulos retos, onde usavam cordas cheias de nós equidistantes um do outro, 

fazendo assim a divisão das terras. Essa técnica empírica, para obter resultados 

aproximados, mais tarde viria a ser demonstrada pelo teorema de Pitágoras.  

É importante lembrar que a geometria, de uma maneira mais rústica, foi utilizada 

na Babilônia, na China, entre outros países. Mas seu uso como ciência dedutiva surgiu no 

vale do rio Nilo, no Antigo Egito.   

Eles diziam que este rei [Sesóstris] dividia a terra entre os egípcios de 

modo a dar a cada um deles um lote quadrado de igual tamanho e 

impondo-lhes o pagamento de um tributo anual. Mas qualquer homem 

despojado pelo rio de uma parte de sua terra teria de ir a Sesótris e 

notificar-lhe o ocorrido. Ele então mandava homens seus observarem e 

medirem quanto a terra se tornava menor, para que o proprietário 

pudesse pagar sobre o que restara, proporcionalmente ao tributo total 

(Heródoto apud Eves 1997, p.3).  

Segundo Eves (1997), nos primórdios, o homem só considerava problemas 

geométricos concretos, onde não se observava nenhuma ligação, cada problema era 

apresentado individualmente, só mais tarde que se tornou capaz de observar formas, 

tamanhos e relações espaciais de objetos físicos específicos, e delas extrair certas 

propriedades que tinham relações com outras observações já vistas. Com isso os homens 
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da época começaram a ordenar os problemas geométricos práticos em conjuntos, de tal 

forma que podiam ser resolvidos pelo mesmo procedimento. Assim chegou-se a noção da 

lei ou regra geométrica.   

Da prática dos egípcios e Babilônios, com atividades ligadas à agricultura e 

engenharia no antigo Egito, deu-se o primeiro passo para o surgimento da geometria como 

ciência.  

Esse nível mais elevado do desenvolvimento da natureza da geometria 

pode ser chamado “geometria científica” uma vez que indução, ensaio, 

erro e procedimentos empíricos eram instrumentos de descobertas. A 

geometria transformou-se num conjunto de receitas práticas e 

resultados de laboratório, alguns corretos e alguns apenas aproximados, 

referentes a áreas, volumes e relações entre figuras sugeridas por 

objetos físicos (Eves, 1997, p. 3). 

O desenvolvimento da geometria teve como base o povo egípcio e babilônio, mas, 

segundo Eves (1997), as mudanças políticas e econômicas ocorridas nos últimos séculos 

do segundo milênio a.C. diminuíram o poder dessas nações, passando os 

desenvolvimentos posteriores da geometria para os gregos. Para os gregos, os fatos 

geométricos deveriam ser estabelecidos, não por procedimentos empíricos, mas por 

raciocínio dedutivo, eles transformaram a geometria empírica dos egípcios e babilônios 

em geometria demonstrativa.  

Para Mlodinow (2005), os gregos valorizavam a busca do conhecimento e foi com 

seus matemáticos que a geometria foi estabelecida, começando com Tales de Mileto 640 

a.C. e 564 a.C. Tales fez muitas viagens para o Egito, e lá passou longos períodos. Em 

uma dessas viagens, buscou explicações teóricas para o fato dos egípcios construírem as 

pirâmides, mas não terem conhecimento para medir a sua altura, com isso Tales deduziu 

técnicas geométricas, como propriedades de triângulos semelhantes para medir a altura 

da pirâmide de Quéops. Tales foi o primeiro a demonstrar teoremas geométricos, que, 

séculos mais tarde, se juntariam com os elementos de Euclides.   

Conforme Garbi (2006), outro matemático que contribuiu significativamente para 

as descobertas matemáticas foi Euclides. Pouco se sabe sobre ele, nem mesmo onde e 

quando nasceu e morreu. É possível que tenha estudado na Academia de Platão, devido à 

semelhança entre a visão platônica do conhecimento e a visão de Euclides, e pelo 

desinteresse em aplicações práticas.  
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Euclides foi o primeiro a apresentar, a geometria como ciência de natureza lógica 

e dedutiva. Ele não se limitou a anunciar um grande número de leis geométricas, mas 

preocupou-se em demonstrar esses teoremas. Operava a partir de hipóteses básicas e, com 

seus conhecimentos, adquiridos ao longo do tempo, estabelecem-se o conceito de lugar 

geométrico.   

Euclides escreveu o clássico livro: “Os Elementos”, uma série de 13 livros que 

serviu de base para o ensino da geometria. Em sua obra, Euclides procurou fazer 

afirmações simples que seriam aceitas e entendidas por todas as pessoas, até por 

iniciantes.  

Os Elementos, de Euclides, o mais antigo livro de matemática ainda em 

vigor nos dias de hoje, uma obra que somente perde para a Bíblia em 

número de edições e, para muitos, o mais influente livro matemático de 

todos os tempos (Garbi, 2006, p.49).  

 

         Conforme Eves (1997) Euclides, por volta do ano 300 a.C. coletou e arranjou 

proposições da geometria plana, apoiando-se num conjunto de cinco postulados, onde 

definiu retas paralelas, sendo este conhecido como “Postulado das Paralelas”.  

 

2. PARA QUE ENSINAR GEOMETRIA! QUE CAMINHOS?   

Ao observarmos as tarefas realizadas pelos estudantes angolanos no seu dia-a-dia 

percebemos que a Matemática é necessária para executar a maioria das tarefas. Portanto, 

é necessário que, no ensino superior, os estudantes possam fazer experiências 

matemáticas para assim incorporá-las como instrumentos para viver o cotidiano.  

           A Geometria é parte essencial da Matemática, sua importância é inquestionável 

tanto pelo ponto de vista prático quanto pelo aspecto instrumental na organização do 

pensamento lógico, na construção da cidadania, na medida em que a sociedade cada vez 

mais se utiliza de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os 

cidadãos devem se aprimorar.  

Conforme Fonseca, (2001), ela está relacionada com a formação humana, pois 

promove valores culturais e estéticos, onde o aluno poderá compreender e apreciar 

construções e trabalhos artísticos feitos pelo homem e pela natureza.  
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Já para Fainguelernt (1999), a geometria é usada como ferramenta para 

compreender, descrever e interagir com o espaço em que vivemos; é a parte da 

Matemática mais intuitiva, concreta e que tem ligação com a realidade, uma ciência que 

permite ao aluno basear-se em ambientes reais para entender o pensamento geométrico, 

pois ela contribui para o desenvolvimento do raciocínio e permite compreender, descrever 

e representar, de forma organizada, o mundo em que vive sendo essencial na formação do 

individuo.  

Em conformidade com o autor, a Geometria oferece um vasto campo de idéias e 

métodos de muito valor quando se trata do desenvolvimento intelectual dos estudantes, 

do seu raciocínio lógico e da passagem da intuição e de dados concretos e experimentais 

para os processos de absorção e generalização, bem como ela é ativa a passagem do 

estágio das operações concretas para o das operações abstratas.  

O estudo da geometria é de fundamental importância para desenvolver o 

pensamento espacial e o raciocínio ativado pela visualização, necessitando recorrer à 

intuição, à percepção e à representação, que são habilidades essenciais para leitura do 

mundo e para que a visão da Matemática não fique distorcida (Fainguelernt,1999).  

Por tanto se pode afirmar que, sem conhecer a Geometria, a 

interpretação do mundo se torna incompleta. Portanto, pode-se utilizar 

a Geometria como facilitador para a compreensão e resolução de 

questões de outras áreas de conhecimento humano. Onde se pode 

afirmar que a missão dos educadores é preparar as novas gerações para 

o mundo em que terão que viver. Isto quer dizer proporcionar-lhes o 

ensino necessário para que adquiram as destrezas e habilidades que vão 

necessitar para seu desempenho com comodidade e eficiência no seio 

da sociedade que enfrentarão ao concluir sua escolaridade (Santalo, 

1996 apud Fainguelernt, 1999, p. 19).  

A geometria permite ao estudante o desenvolvimento do pensamento, tornando 

capaz de demonstrar, argumentar, descobrir, experimentar e deduzir, e chegar a 

conclusões, onde o seu processo de ensino e aprendizagem da geometria depende das 

interações do aluno com o meio, pois o meio desempenha papel ativo no momento de 

aprender a mesma. Assim, as aulas de geometria contribuem para que o aluno identifique 

e relacione formas geométricas em diferentes locais.  Elas são vistas e apreciadas em tudo 

que nos cerca.  Assim para responder os caminhos que a geometria nos proporciona para 

a vida do estudante desde o nascimento e é parte integrante do seu desenvolvimento. Vem 

auxiliar a Matemática para a compreensão do mundo real e pode ser ainda, um excelente 

meio para que eles indicarem seu nível de compreensão, de raciocínio, e de suas 

dificuldades.  
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As primeiras experiências das crianças são geométricas e espaciais, ao 

tentarem compreender o mundo que as rodeia, ao distinguirem um 

objeto de outro, [...]. Aprendendo a movimentar-se de um lugar para 

outro, estão a usar idéias espaciais e geométricas para resolver 

problemas. Esta relação com a geometria prossegue ao longo da vida. 

(Abrantes et. al., 1999 apud Fonseca, 2001, p. 73).  

Para Lorenzato (1995), a geometria é um excelente apoio às outras disciplinas, 

como interpretação de mapas, gráficos estatísticos, conceitos de medidas. A imagem 

desempenha papel importante na aprendizagem, por isso, as representações de tabelas, 

fórmulas e enunciados, recebem uma interpretação mais fácil com apoio da geometria, 

que pode esclarecer situações abstratas, facilitando a comunicação da ideia matemática.  

Levando em conta os objetivos para o ensino da geometria, em alguns aspectos 

que utilizamos como melhorar a capacidade de medir, de pesquisar regularidades, base 

para futuros estudos, valores culturais e estéticos, e sendo a geometria presente em 

diferentes etapas do desenvolvimento do ser humano. 

             

3. DEFINIÇÕES E OS AXIOMAS DO ORIGAMI 

A palavra Origami surge da junção das palavras ori (dobrar) e kami (papel). 

Durante muito tempo, os métodos de construção eram transmitidos oralmente. Em 1787, 

foi publicado um livro (Hiden Senbazuru Orikata) que continha, pela primeira vez, 

instruções escritas para a dobragem de um pássaro do Japão. 

 

 

 

 

 

Fonte- Internet41 

 

 

                                                           
41 Disponível em: www.abdo.kit.net/ab 

Figura 1 - Pássaro sagrado do Japão 

(Tsuru). 
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O origami tem muitas variações. Na versão mais comum, começa-se com uma 

folha de papel quadrada não marcada. É permitido apenas dobrar sem corte. O objetivo 

com a construção de origami consiste em localizar precisamente um ou mais pontos no 

papel, nas bordas da folha ou no seu interior. Esses pontos de referência são usados para 

definir as dobragens remanescentes que dão forma ao objeto final. O processo de dobrar 

o modelo cria uma sequência de pontos auxiliares ao longo da sua execução, que são 

gerados como interseções de retas. 

3.1. Desenvolvimento axiomático do origami 

    De seguida apresentam-se os sete axiomas de Huzita-Hatori, que vieram dar 

sustentabilidade à teoria Matemática do Origami.  

    “Afirmou que não são necessários mais axiomas e publica, numa das suas páginas 

da internet, um estudo onde justifica a sua convicção de que os sete axiomas de Huzita-

Hatori definem o que é possível construir com dobragens” (Robert Lang, 2003, p. 234). 

 

3.1.1.  Os axiomas de Huzita-Hatori 

 

1. Axioma 1: dados dois pontos, P1 e P2, há uma dobragem que passa pelos dois 

pontos. 

 

 

 

Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

 

Interpretação: Corresponde a traçar uma reta por dois pontos dados. 

2. Axioma 2: dados dois pontos, P1 e P2, há uma dobragem que os torna coincidentes. 

 

 

 

 

Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

Interpretação: Corresponde a traçar a mediatriz de um seguimento dado. 

Figura 8- Axioma 1 

Figura 9- Axioma 2 
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1. Axioma 3: dadas duas rectas, L1 e L2, há uma dobragem que as torna coincidentes. 

 

 

 

 

 

Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

 

Interpretação: Corresponde a traçar a bissetriz do ângulo formado pelas duas retas. 

2. Axioma 4: dados um ponto P e uma reta L, há uma dobragem perpendicular a L 

que passa por P. 

 

 

 

 

 

Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

 

Interpretação: Corresponde a traçar a única reta perpendicular a L que passa pelo 

ponto P. 

3. Axioma 5: dados dois pontos, P1 e P2, e uma reta, L, se a distância de P1 a P2 for 

igual ou superior distância de P2 a L, há uma dobragem que faz incidir P1 em L e 

que passa por P2. 

 

 

 

 

Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

 

Interpretação: Corresponde a marcar sobre a reta L o ponto I de interseção entre a 

circunferência de centro em P2 e raio |P1P2| e a reta L. 

 

Figura 10- Axioma 3 

Figura 11- Axioma 4 

Figura 12- Axioma 5 
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Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

 

Por outro lado, a reta de dobragem é a reta tangente parábola P de foco P1 e diretriz 

L pelo ponto X obtido da seguinte forma: considera-se a perpendicular reta L pelo ponto 

I e seja X o ponto de interseção entre esta reta e a reta da dobragem; uma vez que a reta 

da dobragem é a mediatriz do segmento IP1 e passa por X, pelo critério LAL, os triângulos 

XIM e XP1M são congruentes. Logo |XI| = |XP1|, isto é, X pertence parábola P. 

4. Axioma 6: dados dois pontos, P1 e P2, e duas retas, L1 e L2, existe uma dobragem 

que faz incidir P1 em L1 e P2 em L2. 

 
 

 

 

 

 

Fonte- Elaborado pelo Geogebra 

 

Interpretação: A reta de dobragem é, simultaneamente, tangente parábola P1 de 

foco em P1 e diretriz L1 e tangente parábola P2 de foco em P2 e diretriz L2. Tal pode 

ser facilmente compreendido a partir da observação do axioma 5. 

5. Axioma 7: Dado um ponto P e duas retas L1 e L2 se as retas não forem paralelas, 

há uma dobragem que faz incidir P em L1 e é perpendicular a L2. 

Figura 13-Interpretação do axioma 

5 

Figura 14- Axioma 6 
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Interpretação: Corresponde a marcar um ponto X de intersecção entre a reta L1, 

e a reta paralela L2 pelo ponto P. A reta de dobragem é precisamente a mediatriz 

do seguimento PX. 

 

4. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES CÚBICAS COM ORIGAMI 

Estuda-se a resolução do problema da duplicação do cubo e da trisseção do ângulo 

com Origami. “Algebricamente, estes problemas correspondem a resolver equações 

cúbicas relacionadas com a tangente comum a duas parábolas. Prova-se mais geralmente 

que é possível construir uma solução de qualquer equação cúbica com Origami” 

(Geretschlager, 1995, pp. 257-371). 

 

4.1. Problemas clássicos: origem e aspetos históricos 

O problema da duplicação do cubo consiste em construir a aresta de um cubo cujo 

volume é o dobro de um cubo dado e o problema da trissecção de um ângulo consiste em 

dividir um ângulo arbitrário em três partes iguais. São dois dos três problemas clássicos 

da matemática grega que têm sido um motivo de inspiração dos matemáticos desde os 

tempos de Hippias de Elis (século V a.C.) até aos dias atuais. O mundo origamístico 

também tem a sua participação nestes dois problemas. Segundo revelam os documentos 

antigos, as primeiras alusões ao surgimento destes problemas remetem a cerca de 429 

a.C., quando uma peste exterminou um quarto da população de Atenas. No propósito de 

cessar a peste, os atenienses, desesperados, enviaram uma delegação para perguntar ao 

oráculo de Apolo, em Delos, de que maneira se poderia acabar com a peste. Em resposta, 

o oráculo terá respondido que, se duplicassem o altar cúbico de Apolo, o problema seria 

sanado. Os atenienses dobraram a aresta do altar, pensando que tinham satisfeito a 

vontade de Deus, mas de facto multiplicaram o seu volume por oito. 

Figura 15- Axioma 7 

Fonte: Elaborado pelo Geogebra  
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A prova da impossibilidade da construção por régua não 

graduada e compasso surgiu no século XIX. O argumento final 

foi colocado pelo matemático francês Pierre Laurent, em 1837. 

No entanto, como vamos ver neste capítulo, é possível construir 

a solução para o problema da duplicação do cubo e da trissecção 

do ângulo através do Origami (King, 2004, p. 12).  

 

4.2. Resolução do problema da duplicação do cubo 

“A solução seguinte foi feita pela primeira vez por Peter 

Messer” (Jorge Lucero, 2006, pp. 25-28)42. 

Partimos de uma folha quadrada de papel de dimensão arbitrária e efectuamos os 

seguintes passos: 

1. Marcar o ponto médio da margem direita da folha quadrada do papel (axioma2). 

 

 

 

 

 

2. A partir do ponto médio da margem direita da folha quadrada do papel, traçar uma 

reta até ao canto inferior esquerdo (axioma 1). 

 

                        

 

 

Fonte:  Elaborado pelo Geogebra 

3. Traçar uma diagonal a partir do canto superior esquerdo até ao inferior direito 

(axioma1). 

                                                           
42 Jorge, C. L. (2006) www.mat.unb.br/ Lucero, Departamento de Matemática, Universidade de Brasília. 

 

Figura 16 - Ponto médio da margem direita 

Figura 17-Reta do ponto médio ao canto inferior 

esquerdo 

Fonte: Elaborado pelo Geogebra   
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Figura 18-Diagonal da folha 

 

 

Fonte:  Elaborado pelo Geogebra 

4. Traçar uma reta perpendicular margem direita a passar pelo ponto de intersecção 

(axioma4). Fazer a margem superior coincidir com esta reta perpendicular 

(axioma 3). Assim, se pode notar que as linhas dobradas horizontais dividem a 

folha em três partes iguais. 

 

 

 

 

5. Dobrar de forma que o ponto A que sobre a margem direita, ponto A0, e o ponto B 

sobre a linha horizontal r, ponto B׳ (axioma 6). O ponto A2√ ׳
3

 divide a margem 

direita na razão de 1 para  √2
3

, como de seguida passaremos a demonstrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaborado pelo Geogebra 

 

 

Primeiro demonstraremos que a sequência de passos de 1 a 5 divide a folha de papel 

em três partes iguais. O seguinte diagrama reproduz o resultado após o passo 4. Temos 

colocado um par de eixos cartesianos x e y, com a origem no canto inferior esquerdo. O 

comprimento dos lados da folha é l (ver Fig. 21). 

Figura 2-Folha dividida em três partes iguais 

Figura 30 - Resolução do problema da duplicação do cubo 

Fonte:  Elaborado pelo Geogebra 
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O ponto C está mesma distância das margens inferior e da margem direita, uma vez 

que ele se encontra sobre a diagonal do quadrado. Designaremos esta distância por s. 

Portanto, as coordenadas de C são dadas por:  

(xC, yC) = (l − s,s). 

 

 

 

 

                                                        Fonte:  Elaborado pelo Geogebra 

As coordenadas do ponto médio D da margem direita são 

,  

 

              , podemos então dizer que 

. 

Igualando as equações, teremos 

, logo, isolando s obteremos 

. 

 

Isto significa que as duas retas horizontais dividem a folha em três retângulos 

iguais. Agora demonstraremos que a dobragem do passo 5 determina o comprimento  √2
3

  

sobre a margem direita da folha. Para isso, colocamos novamente um par de eixos 

cartesianos x e y, com a origem no canto inferior esquerdo da folha. Os pontos A e B têm 

coordenadas 

          (xA , xA) = (0,0), ,  

respetivamente. Fixamos a unidade de comprimento de modo a que as coordenadas de A׳ 

e B׳ sejam dadas por  

         (xA
yA ,׳

 .por enquanto desconhecida ,׳onde a designa a abscissa do ponto B ,(l,1) = (׳

Figura 21-Folha após passo 5 
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         Os pontos  A׳׳ e B׳׳ sobre a linha m de dobragem (ver figura 24), são os pontos médios 

dos segmentos AA׳ e BB׳, respetivamente, e têm coordenadas:  

. 

 

 

 

Pela geometria da figura, os três ângulos indicados, com vértices em A, B e B׳׳, são 

iguais. Designamos a medida desse ângulo por beta. Podemos expressar o valor de tan(β) 

de três formas distintas: 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3)  

 

Igualando as duas equações (2.1) e (2.2), teremos: 

Da mesma forma, igualando as equações (2.1) e (2.3), e tomando o valor de a desta 

última equação, resulta que: 

, logo 

l3 − 3l2 + 3l − 3 = 0 

Esta equação cúbica pode também ser escrita na forma 

(l − 1)3 − 2 = 0, logo, substituindo t = (l − 1),  

obtemos t3 − 2 = 0, ou seja, 

t = √2
3

 

O que prova a solução do problema da duplicação do cubo com o Origami. 

Figura 22-Pontos médios de dobragem 

Fonte:  Elaborado pelo 

Geogebra 
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4.3. Resolução do problema da trissecão do ângulo 

 

Segue abaixo a demonstração da trisseção do ângulo, partimos de uma folha 

quadrada de papel de dimensão arbitrária e efectuamos os seguintes passos conforme 

(Suzuki, 2006, p. 33). 

1. partimos de uma folha quadrada de papel ABCD; 

 

 

 

 

 

2. marcamos um ponto E na borda superior AD do quadrado, traçamos o segmento 

de reta BE e consideremos o ângulo agudo ∠EBC > 45o, o qual queremos 

trissectar; 

 

 

 

 

3. traçamos uma reta paralela FG a AD (Axioma 4), e traçamos uma reta paralela HI 

a FG, onde H e I são os pontos médios dos segmentos de retas BF e CG, 

respetivamente (Axioma 3); 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Geogebra 

Figura 23- Folha quadrada do papel. 

Fonte: Elaborado por Geogebra 

Figura 24- Dobragem de um ângulo agudo 

Figura 25- Dobragem de pontos médios dos segmentos BF e 

CG 
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Interpretação: realizamos uma dobragem levando o ponto F ao segmento de reta 

BE e o ponto B ao segmento de reta HI (Axioma 6) e marcamos os pontos B׳, F ׳ 

e H׳  que são as reflexões dos pontos B, F e H relativamente reta de dobragem L; 

4. as retas BH׳ e BB׳ dividem o ângulo ∠EBC em três partes iguais, como se irá 

justificar de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

Como uma reflexão é uma isometria e, por construção, |BH| = |HF|, temos 

|BH| = |B׳ H ׳ | = |H ׳F ׳|. 

O ponto X de interseção das diagonais do quadrilátero BB ׳ H ׳ H está 

necessariamente sobre a reta L, que é mediatriz dos segmentos BB ׳ e HH ׳. Então, pelo 

critério LAL, os triângulos BHX e B ׳H ׳X são congruentes. Logo ∠BH ׳B 90 = ׳o. Seja N, a 

projeção ortogonal de B׳  sobre o lado BC. Pelo critério LAL, vemos que os triângulos 

BNB׳, BH׳ B׳ e BH׳ F ׳ são congruentes. Em particular, os três ângulos em B são iguais, 

como quer amos justificar. 

 

Fonte: Elaborado pelo Geogebra  

Figura 26-Dobragem de triângulos congruentes 

Fonte: Elaborado pelo Geogebra 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais  

 147 

5. CONCLUSÃO 

Para além do Origami assumir um papel inesperado na resolução dos dois 

problemas clássicos da geometria grega no ensino Angolano, onde estes problemas 

correspondem a resolver equações cúbicas relacionadas com a tangente comum a duas 

parábolas, ele envolve conteúdos matemáticos muito profundos, desde a sua axiomática, 

caracterização do corpo dos números construtíveis. Permita-nos armar que o Origami 

pode também constituir um importante auxílio metodológico no processo de ensino-

aprendizagem da geometria no sistema Angolano.   De facto, ele oferece um contexto que 

permite elaborar diferentes atividades para a sala de aula, a diversos níveis de ensino, que 

permitam trabalhar conhecimentos geométricos adquiridos. Neste artigo, não nos 

focamos nesta vertente, mas a matéria te rica desenvolvida é uma base importante para 

desenvolvimentos dos novos programas de Matemática na vertente da Geometria.    
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CRIAÇÃO – ARTE, ELOGIO DA DESOBEDIÊNCIA 

Creation - art, praise of disobedience 

 

 

CARDOSO, Ângela43, & COSTA VALENTE, António44  

 
 

Resumo 

O ato de criação como ato de resistência, insere-se neste Simpósio numa reflexão sobre duas 

premissas fundamentais: A primeira revela a experiência do momento em que o professor deixou 

de ser o repositório do conhecimento, se questiona sobre o constante e discordante «novo» que 

cada um dos seus alunos traz na sua génese de criador e consequentemente a cumplicidade para 

com essa desobediência transformadora; A segunda, revela a consciência de que o Ato de Criação 

se inscreve numa rutura constante que permite o questionamento, também constante do professor, 

do aluno, do sistema, do conhecimento construído. Fundamentando a partir de conceitos de ordem 

filosófica, a ideia de Arte e Ativismo é aqui reiterada pela prática artística contemporânea e pelo 

testemunho dos relatórios da Unesco (2015-2016) sobre a violação dos direitos à livre expressão 

da Arte e da Cultura. 

 

Abstract 

The act of creation as an act of resistence, is set in this Simposium, reflecting anout two 

fundamental premises. The first reveals the experience of the moment the teacher was no longer 

the repositor of knowledge, questioning about the constant discordant "new" that each of his 

students brings in their genesis of creator and consequently the complicity with this transforming 

disobedience; The second one reveals the awareness that the act of creation is inscribed in a 

constant rupture that allows the questioning, also constant of the teacher, of the student, of the 

system, of the constructed knowledge. Based on concepts of a philosophical nature, the idea of 

Art and Activism is reiterated here by contemporary artistic practice and the testimony of Unesco 

reports (2015-2016) on the violation of the rights to free expression of Art and Culture. 

 

Palavras-chave: Desobediência civil; Arte; Ato de resistência. 
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INTRODUÇÃO 

O pensamento é dedutivo e simples. Ele parte de dois ramais, oriundos 

respetivamente da experiência como docente, e da experiência como artista visual. São 

eles: 1. O ato de criação como ato de desobediência; 2. A criação artística como ato de 

desobediência. 

Propomos então, fazer o que os músicos chamam contraponto, ou seja: 

SOBREPOR LINHAS MELÓDICAS E FAZÊ-LAS INTERAGIR. Estas linhas 

melódicas, são oriundas da Filosofia, nos conceitos de desobediência civil, ato de criação 

como ato de resistência, e também da política, com os últimos relatórios da UNESCO 

sobre a violação dos direitos à livre expressão da arte e da cultura, cujos 

TESTEMUNHOS (obras e artistas) consolidam a ideia de que: Arte e Ativismo têm cada 

vez mais lugar na vida e na obra dos artistas. 

Sendo a crença no direito à desobediência um vínculo comum. Em relação às 

premissas indicadas, a sua aparência é idêntica, no entanto: A primeira revela a 

experiência do momento em que o professor deixou de ser o repositório do conhecimento, 

se questiona sobre o constante e discordante “novo”, que cada um dos seus alunos traz na 

sua génese de criador e consequentemente a cumplicidade para com essa desobediência 

transformadora. A segunda revela a consciência de que o ato de criação se inscreve numa 

rutura constante que permite o questionamento, também constante do professor, do aluno, 

do sistema, do conhecimento construído. 

Daí a importância da aproximação dos alunos às preocupações dos artistas na 

contemporaneidade. 

Imagem n.º 1. Tiananmen Square, protestos de 1989. 
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1. DESOBEDIENTES 

Partindo do todo para as partes, passamos então a abordar a ideia de desobediência 

civil. O direito à não obediência de um sistema contém em si um historial que nos remete 

para H. Thoureau (em cima à direita).  

Henry Thoureau, nascido nos Estados Unidos (1817-1862), ensaísta, poeta, 

naturalista, ativista, viveu nos bosques em autossuficiência. Decide não pagar impostos 

por não querer ajudar a financiar a guerra contra o México. A caminho do seu sapateiro 

foi preso e é na prisão, com 32 anos, que escreve a obra “DESOBEDIÊNCIA CIVIL”. 

Defende a desobediência civil como oposição individual ou de um grupo ao estado.  

Leon Tolstoi recomenda o ensaio a um jovem Indiano, preso na África do Sul, 

Mahatma Gandhi, e esta obra ajudá-lo-ia a derrubar o império britânico. 

 

 

Definindo desobediência civil como “uma forma de protesto” (…) que se opõe a 

uma ordem, que possui comportamento injusto ou um governo visto como opressor. 

Buscando uma forma ativa de resistência, aquele que pratica a desobediência civil, 

escolhe deliberadamente quebrar certas leis fazendo isto, na expetativa de ser preso ou 

atacado pelas autoridades sem esboçar resistência. 

A desobediência civil possui um cunho jurídico, mas não precisa de leis para 

garanti-la, por ser um meio de garantir outros direitos humanos como o direito à liberdade 

e à vida. (…) É uma forma de expressão do DIREITO DE RESISTÊNCIA, uma espécie 

de direito de exceção, em que qualquer pessoa pode resistir contra qualquer fator que 

ameace a sua sobrevivência, ou represente violência a valores éticos ou humanistas. 

Henry Thoureau afirma:  
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Penso que devemos ser homens em primeiro lugar, e depois súbditos. 

Não é desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo 

direito. A única obrigação que tenho, é o direito de assumir e de fazer 

aquilo que considero justo (Thoureau, 1987, p. 12). 

 

“O estado nunca enfrenta intencionalmente a consciência intelectual de um homem, mas apenas 

o seu corpo e os seus sentidos. Não está equipado com inteligência ou honestidade superiores, 

mas com força física superior” (Thoureau, 1987, p. 20). 

A filósofa Hannah Arendt, privada de direitos e perseguida na Alemanha, como 

mulher judia, presa, acabou por imigrar. O regime nazista retirou-lhe a nacionalidade a 

1937, ficou apátrida até ter nacionalidade americana em 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à desobediência civil, a filósofa, tem um longo trabalho e considera 

do seguinte modo: 

O maior erro deste debate, é a suposição de que estamos a tratar com 

indivíduos que se colocam subjetivamente contra leis e costumes da 

comunidade. (…) Estamos a tratar com minorias organizadas que se 

levantam contra maiorias supostamente inarticuladas embora nada 

silenciosas. Considero que estas maiorias tenham mudado em ânimo e 

opinião num grau espantoso sobre pressão das minorias. Os nossos 

debates são dominados por juristas pois para eles é difícil reconhecer o 

contestador civil como membro de um grupo, ao invés de vê-lo como 

transgressor individual.45  

 

A história individual dos insubmissos é a história da humanidade e é também a 

história da arte, seja no sentido de testemunho formal, de resistência ao CANONE e, ou 

no sentido de testemunho sublime da arte, em atos de resistência, de que obras como o 

“Fuzilamento de 3 de Maio” de Francisco de Goya (1746-1828) e “Guernica” de Pablo 

Picasso (18811973). 

                                                           
45 http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b495ce63ede0f4ef.  

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b495ce63ede0f4ef
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2. ATO DE RESISTÊNCIA 

Neste sentido, é quando testemunhar e 

desobedecer se torna num ato de resistência 

de que a arte toma um “rosto humano”. Em 

nada desligado do ato de desobediência civil, 

anteriormente apresentado, a obra de arte 

como ato de resistência, é pensada em 1987 

pelo filósofo Gilles Deleuze no seu texto, “O 

QUE É O ATO DE CRIAÇÃO?” afirmando:  

Porque a informação é um sistema controlado de palavras de ordem, 

palavras de ordem que têm lugar em determinada sociedade. - O que é 

que arte tem a ver com isto? O que é a obra de arte? Dir-me-ão: “Isso 

não quer dizer nada”. Então não falemos de obras de arte, falemos sobre 

a contra-informação. Por exemplo, nenhuma contra-informação ganhou 

a uma ditadura. Salvo num caso. Ela é efectivamente eficaz quando é – 

e é-o por natureza – um acto de resistência. (…) A arte é a única coisa 

que resiste à morte. E se me permitem volto a dizer: o que é ter uma boa 

ideia em cinema? O que é ter uma ideia cinematográfica. Acto de 

resistência. Desde Moisés, até à última obra de Kafka, até Bach. 

Recordemos que a música de Bach é o seu acto de resistência, de luta 

activa contra a diferenciação do Sagrado e do Profano. Este acto de 

resistência na música culmina com um grito. Há um grito em Bach: 

“Fora, não quero ver-vos”. A partir disto parece-me que o acto de 

resistência tem duas caras: é humano e é também acto de arte. Só o acto 

de resistência resiste à morte, seja sob a forma de obra de arte, seja sob 

a forma de uma luta de homens46. 

 

O escultor Rui Chafes, reflete sobre o “rosto humano” deste ato de resistência, 

afirmando: “A componente política da arte, há momentos em que as pessoas e também 

os artistas têm que protestar sobre o que se passa no mundo, dizer o que pensam, dizer 

“já chega” (Chafes, 2015, p. 121). 

Estamos a atravessar momentos desses, em que uma enorme e violenta crise 

mundial está a esmagar a liberdade e a dignidade das pessoas. 

O corpo total do artista, o “atleta afetivo” explicita vários modos que de autonomia 

formal, na sua manifestação com o mundo exterior e o corpo – emanência. 

                                                           
46 http://contosrizomaticos.blogspot.pt/2014/03/gilles-deleuze-o-que-e-o-atode-criacao.html.  

http://contosrizomaticos.blogspot.pt/2014/03/gilles-deleuze-o-que-e-o-atode-criacao.html
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3. MAPAS DE DESOBEDIÊNCIA 

Crime e castigo são causa e consequência questionada na comunidade artística 

mundial em que o direito à desobediência é inquestionável. Neste propósito, passamos a 

apresentar o relatório da UNESCO “RE/SHAPING CULTURAL POLICES”47 que inclui 

um capítulo sobre liberdade de criação abordando questões tais como:  

- As liberdades fundamentais são um ingrediente essencial para o bem-estar dos 

cidadãos e das sociedades. São necessárias à dinâmica do desenvolvimento 

social, da estabilidade das artes e das indústrias culturais e criativas.  

- Restrição à liberdade artística e acesso à expressão artística, geram um 

importante valor cultural, social e económico. Privar artistas do seu meio de 

expressão e sobrevivência, cria um ambiente instável para todos os que estão 

ligados à arte e às suas audiências.  

A ameaça à liberdade artística é menos comunicada em comparação com os maus 

tratos aos jornalistas ou outros profissionais dos media. Isto leva a uma visão limitada da 

verdadeira escala destes ataques, em particular, dos maus tratos aos artistas que são 

comprometidos socialmente e aos seus apoiantes. 

Este relatório tem como objetivo implementar a 

convenção da UNESCO de 2015 para a Proteção 

e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais. Esta é a primeira vez que os estados da 

União Europeia são solicitados a depor sobre a 

proteção e a promoção das expressões artísticas. 

Há demasiados países a violar as convenções internacionais, e são países em que 

existe uma boa estatística a nível dos direitos humanos. Os artistas são atacados por 

militantes, ou grupos de sociedade civil, ligados a grupos políticos ou movimentos 

religiosos. 

A liberdade artística está sobre uma enorme tensão em vários países. 

O relatório FREEMUSE indica setenta países. O FREEMUSE48 é um assessor da 

convenção da UNESCO para a proteção das expressões artísticas e culturais.  

                                                           
47 http://en.unesco.org/creativity/unesco-global-report-reshaping-culturalpolicies-2017-call-proposals.  
48 http://freemuse.org/artunderthreat2016.  

http://en.unesco.org/creativity/unesco-global-report-reshaping-culturalpolicies-2017-call-proposals
http://freemuse.org/artunderthreat2016
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A liberdade artística inclui o direito ao acesso a eventos culturais. As nações 

unidas têm legislado e dado atenção a este facto. 

Em 2015, subiram para 25% os ataques a artistas. Registaram-se mortes, ataques, 

raptos, prisão sem julgamento e maus tratos e mais 224% de atos de censura.  

Estes casos em 2015 incluem: 3 artistas mortos; 15 presos sem formação de culpa; 

31 em prisão; 100 raptos; 24 psicologicamente atacados; 33 perseguidos e violentados; 

23 detidos; 292 atos de censura. 

A china lidera esta listagem de violações sérias, seguida pelo Irão, Rússia, 

Burundi, Síria e Turquia. 

O que é que move, as violações à liberdade dos artistas em 2015? 

- Os ataques políticos dominam em vários países, mas o ano de 2015 viu 

aumentados os ataques com motivação religiosa. 

Paris, experienciou dois dos piores ataques: à liberdade artística, Charlie Hebdo e 

acesso à cultura, sala de espetáculos Bataclan. 

- Extremismo religioso estrangula a atividade dos artistas, em locais 

dominados pelos taliban no Paquistão, Afeganistão e Daesh, Síria e Iraque. 

- Os fundamentalistas também limitam totalmente a liberdade artística no 

Northern Mali, Nigéria e Somália. 
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– É impossível estimar quantos artistas e ataques a artistas são cometidos, mas 

na realidade há milhões de pessoas impedidas de terem acesso a experiências 

culturais e artísticas. 

 

4. ARTE E ATIVISMO 

 

Em 5 de Setembro de 2016, estes mapas alargam os seus números.  

Um ano depois da criança Síria ter dado à costa nas praias da Turquia, a 

organização e o diretor da Bienal, dedicam esta edição a todas as pessoas envolvidas na 

ajuda a refugiados.  

A 5ª Bienal de Arte de Çanakkale (Turquia), foi cancelada duas semanas antes da 

abertura, como resultado da atmosfera de guerra e conflito que reflete a situação do país.  

O diretor da Bienal afirma: “Continuaremos a lutar pelos valores da arte e da 

Bienal”49. 

Em continuidade da nossa apresentação, cujo fio condutor se reafirma na frase de 

Henry Thoureau “O talento limita-se a indicar a profundidade do carácter numa certa 

direção” (Thoureau, 1987, p. 80).  

“A desobediência é o verdadeiro fundamento da liberdade”50. 

Passamos a apresentar a uma escala de criação individual, alguns artistas cujo 

pensamento e ação são paradigmas de arte e ativismo.  

                                                           
49 http://www.canakkalebienali.com/  
50https://www.brainyquote.com/quotes/authors/h/henry_david_thoreau.html  

http://www.canakkalebienali.com/
https://www.brainyquote.com/quotes/authors/h/henry_david_thoreau.html
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Ai Weiwei (1957 Pequim), artista e ativista social, publicamente conhecido como 

assessor artístico na construção do Ninho De Pássaro, Estádio Nacional de Pequim. 

 

  Imagem N.º 2.  Ai Weiwei – Estádio Nacional de Pequim (Ninho de pássaro) 2003-2008. 

 

Imagem N.º 3 e 4. Shanghai (2012) – Destruição de Estúdio de Ai Weiwei por parte das autoridades chinesas. 

 

Em novembro de 2010 ficou em prisão domiciliária depois de anunciar a 

organização de uma confraternização em que pretendia denunciar a demolição do seu 

estúdio. Ação imediatamente proibida pelas autoridades chinesas, indicando a sua 

ilegalidade. Com toda a documentação em ordem, Weiwei afirma que a atuação do 

governo é uma represália pelo seu apoio à dissidência no país. O governo chinês ordena 

a total demolição do seu estúdio (Investimento, 1 Milhão de Euros). 

Em abril de 2011, Weiwei é preso ao embarcar para Hong Kong, e o seu estúdio 

arrasado voltou a ser invadido por mais de quarenta polícias. 

Depois de pressão de meios diplomáticos internacionais e da comunidade artística 

internacional, foi libertado após três meses de detenção em local desconhecido. 
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Destacamos aqui duas obras: Sunflower 

Seeds / Refugee Life Jackets. Esta é uma 

instalação sensorial e emersiva, criada para a 

Tate Modern Turbin Hall51. Encheu o enorme 

Hall com 100.000.000 (cem milhões) de 

sementes de girassol em porcelana, pintadas em 

150 tons, produzidas à mão por artesãos 

chineses. 

Aclamadas como as “sementes da esperança”, a obra, em parte “profecia”, em 

parte “instigação” é intrigante e contemplativa. Trabalharam nela mais de 1600 artesãos 

em Jingezhen (a cidade que produzia a porcelana imperial), numa época em que os 

indivíduos eram privados da sua identidade e liberdade e a propaganda mostrava Mao Tse 

Tung como sendo o sol e as pessoas os girassóis à sua volta. Nessa época, as sementes de 

girassol tornaram-se um gesto de compaixão quando partilhados como alimento num 

tempo de fome (revolução cultural 1966-1976).  

 

Para o artista, esta é uma obra que é 

composta por cem milhões de peças de arte. O 

trabalho artesanal de dedicação e paciência, 

tempo e energia, representa que cada semente é 

diferente e única, tal como os 1600 trabalhadores 

que cumpriram o seu dever. Através de uma 

                                                           
51 http://www.tate.org.uk/  

http://www.tate.org.uk/


© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais  

 

 159 

semente de girassol, Ai Wei Wei cria um efeito dominó, magnificando o processo cem 

milhões de vezes. Tal como outras obras do artista, esta está relacionada com a sociedade, 

a política e a economia da China. Alude à globalização e produção em massa, que serve 

o consumismo ocidental, estando no topo da cadeia de produção centenas de elementos 

insignificantes.  

“Sunflower Seeds” de Ai Weiwei, providencia trabalho a 1600 artesãos, um facto 

que é uma reflexão irónica da realidade social. O artista chama-lhe, esculturas sociais, 

criando uma relação entre o individual e o coletivo. Weiwei transforma os recursos locais 

num manifesto poético e provocador da arte contemporânea, inteligente e audaz, 

subvertendo a tradição e encorajando a reforma.  

 

Enquanto os visitantes passeiam pelas pequenas sementes de porcelana, que 

cobrem os 1000 metros quadrados de Tate Modern, acreditando que o potencial da arte é 

criar significados para o auto-conhecimento e desenvolvimento do indivíduo, Weiwei 

pergunta: “o que significa ser um indivíduo na sociedade de hoje?” (…) “Somos 

insignificantes ou impotentes a menos que ajamos em conjunto?”52.  

Com uma identidade visual recente, gostaríamos ainda de apresentar mais uma 

obra de Ai Weiwei, em linha de continuidade com a reflexão de Deleuze sobre a arte 

como ato de resistência, Deleuze, em “O que é o ato de criação?” afirma:  

                                                           
52 http://www.tate.org.uk/  

http://www.tate.org.uk/
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“O ato de resistência tem duas caras, é humano e é também ato de arte. Só o ato 

de resistência resiste à morte, seja sob a forma de obra de arte, seja sob a forma da luta 

dos homens. Qual é a relação entre a luta dos homens e a obra de arte? Esta é para mim a 

relação mais estreita e mais misteriosa”53.  

 

 
 

Nos pilares do Teatro Konzenthaus – Berlin, Ai Weiwei em 2016, cria a obra Safe 

Passage, a partir da recolha de de 14 mil coletes de salva vidas e uma barco insuflável de 

refugiados, abandonados na ilha grega de Lesbos. 

São colocados nas colunas do teatro de Konzentaus de Berlin, questionando o lugar 

e a construção de pilares sociais e humanos deste enorme grupo de pessoas. 

Mais de meio milhão de pessoas que fogem da Síria, Afeganistão, Iraque e outros 

países afetados pela guerra e pobreza no Médio Oriente e África chegaram na ilha desde 

o ano passado na esperança de continuar suas vidas na Europa. A instalação de Ai Weiwei 

também chama a atenção para o fato de que muitos refugiados não chegam ao seu destino 

vivos e este grande número de coletes representa as suas vidas. 

                                                           
53 http://contosrizomaticos.blogspot.pt/2014/03/gilles-deleuze-o-que-e-o-atode-criacao.html  

http://contosrizomaticos.blogspot.pt/2014/03/gilles-deleuze-o-que-e-o-atode-criacao.html
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Tal como afirma o artista, “Seeds Grow.. the crowd will haveits way, eventually”. 

“As sementes crescem… A multidão encontrará o seu caminho, eventualmente”54. 

 

MANIFESTOS 

 

Os MANIFESTOS têm-se apresentado na história da arte como clássicos de 

resistência, não obediência, de instigação ao cânone, seja ele de sentido formal ou 

concetual, na comunicação estética de um grupo ou de um indivíduo. 

É neste contexto, que nos servem de aproximação à LINHA DE PENSAMENTO 

desta apresentação, em que a criação artística traz no seu âmago “o ato de resistência”. 

A partir de 1982 surgem novos manifestos sob o leque dos paradigmas da relação 

Arte-Ciência-Tecnologia:   

 

                                                           
54 http://aiweiwei.com/  

http://aiweiwei.com/
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1982- International Association Astronomical Artists Manifest (Arte Ciência) 

1985 – Cyborg Manifestum (Inteligencia artificial) 

1997 – Extropic Art Manifesto (Arte e Tecnologia) 

1999 – Stuckist Turner Prize (Arte e direitos humanos) 

Em 2006 encontram-se ainda as seguintes publicações: Manifesto of Visionary 

Art, Eco-Art Manifesto, Symbiotic Art Manifesto, Humanitarian Art Manifesto, 

The Manifesto of Art Guerrilha Movement. 

Dentro do limiar do VIRTUAL, portal de todas as desobediências, citamos o 

HACKER MANIFEST como a idealização de uma porta para onde convergem todas as 

fugas, fechando um círculo através da HIGH TEC - alta tecnologia (Cardoso, 2015, p. 

230).  

No séc. XX os artistas tomam da política o género "manifesto". A declaração de 

guerra em 1914 estava contida num documento que se intitulava "manifesto".  

Introduzidos com os futuristas e adotados pelos dadaístas e surrealistas, o período que se 

segue à II Guerra Mundial cria os manifestos mais determinantes no seu género. 

André Breton escreve, em 1924, o primeiro documento que daria origem ao 

Manifesto Surrealista, tendo-o definido como: 

(...) Um automatismo psíquico no seu estado puro, pelo qual nos 

propomos a expressar verbalmente, por intenções escritas, ou de outra 

forma determinada pelo actual funcionamento do pensamento. Ditado 

pelo pensamento, sob a ausência de qualquer controle exercido pela 

razão, isento de toda a preocupação moral ou estética55. 

Citamos do Hacker Manifest as seguintes passagens: 

“Hack (é objeto e sujeito)” (…) “Seja qual for o código que nós pirateamos, seja 

linguagem em poética, matemática ou música, nós criamos a possibilidade de integrar 

novas coisas no mundo” (…) “Na arte, na ciência, na filosofia e na cultura, em qualquer 

produção de conhecimento onde se possa fazer uma colheita de dados através dos quais 

se possa extrair informação, haverá piratas criando novas formas a partir das velhas. E 

tudo o que criamos é hipotecado por outros, é dirigido para o interesse dos outros” 

                                                           
55 In: Manifeste du Surréalisme, Tradução da citação: «SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro 

pelo qual nos propomos exprimir, seja verbalmente, seja de outra maneira, o funcionamento real do 

pensamento. Ditado pelo pensamento, na ausência de qualquer controle exercido pela razão, isento de 

qualquer preocupação». 
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(Cardoso, 2015, p. 234) (…) “A informação depende da matéria física, não existe um 

estado puro e imaterial” (…) “Libertar a informação do seu constrangimento material” 

(…) “Os hackers trabalham para libertar as produções da abstração das suas formas de 

propriedade. Os hackers devem calcular os seus interesses não como possuidores mas 

como produtores O que torna o nosso mundo diferente é que o que aparece agora no 

horizonte é a possibilidade da sociedade finalmente se sentir liberta da necessidade, real 

e imaginada, através de uma explosão das inovações da abstração” (…) “A produção 

realiza não apenas o objeto resultante do processo de produção, mas também o produtor 

enquanto sujeito” (…) “A produção de excesso da informação, cria a possibilidade da 

expansão da liberdade da necessidade” (…) “O virtual é o verdadeiro domínio do hacker. 

É do virtual que o hacker produz todas as novas expressões do atual” (…) “Para o hacker 

tudo o que é representado como sendo real é sempre parcial, limitado e talvez mesmo 

falso” (Cardoso, 2015, p. 240) (17) (…) “O primeiro e principal interesse hacker reside 

na liberdade de circulação de informação; mas o hacker enquanto classe tem um interesse 

na representação do hack como propriedade estatuto, como algo a partir do qual deve 

derivar uma fonte de proveitos que dê ao hacker uma independência de classe. Questões 

para uma futura consciência de classe” (…) “O desafio Hacker aponta para o criador 

despossuído da sua criação” (…) “É uma nova informação, fora da Informação” (…) “A 

class hack tem interesse na possibilidade da liberdade mais do que num direito exclusive”. 

Este ativismo em que alguns artistas que têm no instrumento tecnológico o seu 

médium, sofreu de apropriação hacker, desvirtuando o conceito de resistência e 

virtualidade, consignada pelos autores do manifesto.  

 

5. CONCLUSÃO 

Conceitos e exemplos aqui apresentados, pretenderam trazer um registo em que a 

desobediência civil e a arte como ato de resistência, arte e ativismo, nos remetem para a 

suma importância da diferenciação e liberdade de processos de criação artística.  

Não podemos deixar de pensar o direito à criação artística e à cultura como um 

direito inviolável. 
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ENSINO DE XIGUBO: UMA VALORIZAÇÃO DA INTERCULTURALIDADE 

EXISTENTE NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMBINE 

Xigubo teaching: an appreciation of interculturality at Cambine High School 

 

GUIDIONE, Dinis Armando56, & MARIA, Anabela Lima57  

 

Resumo 

Decorrente dos processos de Globalização, nos últimos anos, tem-se vindo a colocar cada vez 

mais a questão do interculturalismo. Sendo esta uma temática complexa, surge-nos como tema o 

ensino de xigubo na promoção da relação humana e a valorização da interculturalidade, atendendo 

à importância de que se reveste. Questionamo-nos sobre a diversidade e a forma como esta 

contribui para o ensino de xigubo, objecto do nosso estudo: Ensino de Xigubo: uma valorização 

da interculturalidade existente na Escola Secundária de Cambine, Distrito de Morrumbene – 

Moçambique. Centramos a nossa reflexão no ensino de xigubo, partindo do pressuposto de que 

Moçambique é um país multilingue e multicultural habitado por diferentes grupos 

etnolinguísticos com maior predominância para os de origem Bantu. A Escola Secundária de 

Cambine não foge dessa realidade muito mais por se localizar no Centro Educacional de Cambine 

que desde a sua fundação é um pólo de atracção populacional por motivos estudantis, profissionais 

e missionários. Esta coabitação de diversos povos, em que cada um carrega os seus usos e 

costumes, favorece o diálogo entre as culturas presentes; sendo assim, convocamos o conceito de 

interculturalismo como sendo a interacção entre culturas que interagem de forma recíproca. O 

desafio, que se lança à Direcção da Escola, é o de adequar o Projecto Político Pedagógico à 

realidade local e, deste modo, desenvolver estratégias para a valorização das diferenças 

socioculturais dos grupos humanos, tendo como foco a contribuição do ensino das danças 

tradicionais, pondo assim em destaque a educação artística, importante na formação dos(as) 

alunos(as), para melhor interpretarem o mundo e conhecerem as suas tradições. É a observação 

da realidade de Cambine que nos motiva a escolher a temática desta comunicação com o objectivo 

de convidar os(as) professores(as) de Educação Física e Educação Visual a aproveitar a 

coexistência de diversas subculturas e a integrá-las no desenvolvimento dos cursos de curta 

duração e no processo didáctico, de modo a ligar o global – vivências diversificadas – e as 

aprendizagens estruturantes com as aprendizagens de contextos informais e não formais que os 

diferentes estudantes possuem.    
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Abstract 

Due to globalization processes, in recent years, the question of interculturalism has been 

increasingly posed. Since this is a complex theme, we have as our theme the teaching of xigube 

in the promotion of the human relationship and the appreciation of interculturality, given the 

importance of this. We question the diversity and how it contributes to the teaching of xigube, 

object of our study: Xigube teaching: an appreciation of the interculturality existing at Cambine 

Secondary School, District of Morrumbene - Mozambique. We focus our reflection on the 

teaching of xigube, assuming that Mozambique is a multilingual and multicultural country 

inhabited by different ethnolinguistic groups with greater predominance to those of Bantu origin. 

Cambine Secondary School does not escape this reality much more because it is located in the 

Cambine Educational Center which since its foundation is a center of population attraction for 

student, professional and missionary reasons. This cohabitation of diverse peoples, in which each 

one carries their own customs and customs, favors the dialogue between the present cultures; 

Therefore, we call the concept of interculturalism as the interaction between cultures that interact 

in a reciprocal way. The challenge for the School Board is to adapt the Pedagogical Political 

Project to the local reality and thus develop strategies for valuing the sociocultural differences of 

human groups, focusing on the contribution of teaching traditional dances, thus highlighting the 

artistic education, important in the formation of the students, to better interpret the world and to 

know its traditions. It is the observation of Cambine's reality that motivates us to choose the theme 

of this communication in order to invite Physical Education and Visual Education teachers to take 

advantage of the coexistence of various subcultures and to integrate them in the development of 

short courses and in the didactic process, in order to connect the global - diversified experiences 

- and the structuring learning with the learning of informal and non formal contexts that the 

different students have.   

Palavras-chave: Interculturalidade; Ensino de xigubo; Projecto político-pedagógico.   

Key-words: Interculturality; Xigube teaching; Political-pedagogical project. 

Data de submissão: fevereiro de 2019 | Data de aceitação: setembro de 2019.  
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 INTRODUÇÃO 

A Escola Secundária de Cambine faz parte das instituições que compõem o Centro 

Educacional de Cambine, local de encontro de diversos grupos étnicos na maioria dos 

casos por motivos estudantis e profissionais. Esta realidade arrasta consigo uma grande 

diversidade cultural pois cada grupo carrega os seus hábitos, crenças, tradições, língua, 

entre outros traços culturais que dignificam as suas origens. Para a sua comunicação, 

recorrem à língua portuguesa, por ser a língua adoptada como oficial logo depois da 

independência nacional. Assim, a língua portuguesa é vista como o elemento unificador.  

          É notório neste local, a manifestação e diálogo de diversas culturas, ou seja, o 

interculturalismo como fenómeno enfatiza a interacção entre culturas de forma recíproca, 

pelo convívio, pelo respeito, pela diversidade e pelo respeito mútuo.  

 A questão do interculturalidade é correntemente debatida na área da pedagogia e 

tem sido uma preocupação educacional, estando presente no processo de ensino e 

aprendizagem; no nosso entender, é na dança que a interculturalidade se manifesta com 

maior enfoque por ser a expressão artística que constitui uma forte possibilidade de 

encontro entre alunos(as) de diversas culturas, sendo que, cada um(a) carrega os seus usos 

e costumes desenvolvendo, desta maneira, processos de relacionamento social, a partir 

das aprendizagens que foram construindo. É assim necessário que os(as) professores(as) 

levem tais debates para dentro da sala de aula para criar um ambiente que aceite melhor 

as diferenças e, assim, despertar reflexões sobre as questões tribais, religiões, racismos, 

cidadania e outras situações que, por vezes, geram preconceitos entre os(as) alunos(as). 

Espera-se que, a partir da reflexão, os(as) alunos(as) possam passar para uma etapa de 

problematização das suas diferenças e de aceitação das diversas culturas.  

        Na Escola Secundária de Cambine como em qualquer outra Escola Secundária 

moçambicana a elaboração do Projecto Politico Pedagógico [PPP] ainda é guiado pelas 

directrizes elaboradas superiormente, sem ter em consideração a diversidade, 

nomeadamente, as danças tradicionais que coabitam no mesmo espaço geográfico e sem 

atender ao fenómeno da interculturalidade, que favorece o diálogo entre as culturas 

manifestadas durante a apresentação das danças; daí a nossa motivação para reflectirmos 

sobre esta temática, uma vez que, pelas diversas circunstâncias histórico-culturais, o 

conceito da interculturalidade é uma marca da nossa realidade.  
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         Outrossim, ao termos realizado a observação da praxis dos professores de História, 

de Educação Física e de Educação Visual da Escola Secundária de Cambine, através da 

observação das suas aulas e da análise das suas planificações, verificamos que estes ainda 

não aproveitam a diversidade cultural vivenciada neste local por forma a promover, nos 

seus/suas alunos(as), o respeito pela cultura do outro desenvolvendo a reciprocidade 

cultural, num ambiente de coexistência entre todos. No contexto do ensino e 

aprendizagem multi e intercultural procuramos questionar a influência de uma cultura 

maioritária sobre as outras, pensando que, à partida, todas elas contribuem da mesma 

maneira para a geração de uma nova expressão cultural. Esse será o desafio do docente 

responsável pela mediação do curso de curta duração – danças tradicionais – e, através 

do ensino de xigubo, levar os estudantes a respeitar as diversas culturas sem que uma se 

sobreponha a outras.   

         Os aspectos acima referenciados motivaram-nos a escolher a temática deste artigo 

tendo subjacente o objectivo de convidar o professor responsável pelo curso de danças 

tradicionais, em coordenação com os professores de História, de Educação Física e de 

Educação Visual, a reflectirem sobre a questão em causa e, desse modo, aproveitarem a 

coexistência de diversas subculturas, integrando-as no desenvolvimento curricular e no 

processo didáctico, de uma forma articulada, de modo a ligar as aprendizagens 

estruturantes e globais com as aprendizagens de contextos informais e não formais que 

os diferentes estudantes possuem.  

          Assim, o desafio que lançamos aos responsáveis pela elaboração do PPP é o de 

adequar o mesmo à realidade local e, deste modo, permitir que no momento de o 

implementar se desenvolvam estratégias, para a valorização das diferenças socioculturais 

dos grupos humanos, tendo como pressuposto a contribuição dos estudos interculturais. 

 

1. A VALORIZAÇÃO DA INTERCULTURALIDADE ATRAVÉS DA 

PRESENÇA DO XIGUBO NO PPP 

          Entendemos a História como uma ciência da pluridimensionalidade, da 

multiculturalidade e da diversidade de tempos e de espaços geográficos. A História tem 

como objecto o ser humano - ou, dito de outra forma, os seres humanos em comunidade 

– pretende integrar o ‘todo’, a diversidade da vida e das sociedades; Bloch (1996), 

concebe a história como uma ciência social e humana, explicitando que esta ciência tem 
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por objecto o ser humano, não na sua individualidade mas na sua interação com o(s) 

outro(s), focando desse modo a dimensão plural quer em termos da comunicação que os 

aproxima, quer nas relações que entre eles estabelecem. Deste modo, é o passado histórico 

que influencia o presente, destacando o ser humano na sua diversidade; indo às raízes 

percebemos melhor as acções humanas, pois, na verdade, cada ser humano é receptáculo 

das suas raízes histórico-culturais, o mesmo ocorre com as instituições, e nomeadamente 

com esta, sobre a qual nos debruçamos neste estudo: a Escola Secundária de Cambine 

inserida nos diversos contextos ao longo do tempo. 

 

1.1.A Escola Secundária de Cambine – sua contextualização 

         A Escola Secundária de Cambine situa-se na localidade de Cambine, a uma 

distância de 12,5Km da Vila Sede de Morrumbene (Fig.1); é concretamente uma 

instituição de ensino secundário localizada numa zona rural. Desde as suas origens, 

pensa-se que terá sido a primeira a localizar-se fora das cidades e vilas. 

 

 

 

  

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Vista frontal da Escola Secundaria de Cambine. 

Fig. 1. Mapa do Distrito de Morrumbene. 
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No que concerne à organização do espaço geográfico, tal como podemos observar 

na Fig. 1 a localidade de Cambine é constituída por duas povoações e doze povoados. A 

povoação de Cambine envolve oito povoados: Cambine, Chiguelane, Bambeluane, 

Bungane, Buvane, Maimela, Macarringue e Ocucho; a povoação de Quissico-Grande tem 

quatro povoados Quissico-Grande, Bobiane, Pagula e Chimpambate. De acordo com os 

dados de recenseamento de 2018, residem nesta localidade cerca de 14.395 habitantes, 

dos quais 7.793 são do género feminino e os restantes 6.602 são do género masculino. 

Desta população, cerca de 85% prática actividades do sector primário: agricultura, 

pecuária e pesca, actividades tradicionais. Os restantes dedicam-se a actividades do sector 

secundário e/ou deslocam-se para as minas de África de Sul. Embora esta região esteja 

rodeada de muitas escolas, desde o nível primário até ao universitário, apenas um número 

reduzido dos nativos da povoação de Cambine consegue manter-se na escola até concluir 

o nível médio, abandono este registado com maior destaque entre o género masculino, 

por optarem pela prática de agricultura, pesca e pelo trabalho nas minas de África de Sul. 

A Escola Secundária de Cambine ocupa uma parte das infraestruturas construídas pelo 

missionário e engenheiro P. W. Keys de nacionalidade americana. De acordo com duas 

fontes orais, Matimula e Nhantumbo, ouvidas nos dias 21 e 24 de Junho de 2017, o 

Reverendo P. W. Keys entrou em Moçambique como missionário a convite do Reverendo 

Dr. H. E. Richards que, a partir do ano de 1890, ao serviço da Igreja Metodista Episcopal, 

comprou as instalações que pertenciam à Igreja American Board tendo em vista a 

expansão do evangelho e a procura de terras férteis para a agricultura. Como refere Farré 

(2008, p. 397),  

as últimas três décadas do século XIX viram chegar a África muitos 

missionários cristãos: católicos e protestantes, tanto europeus como 

americanos. Nessa altura, ao Sul de Moçambique chegaram sobretudo 

missionários protestantes. Eram americanos ou europeus, que vinham 

sempre através dos territórios daquilo que é hoje a República da África 

do Sul. Chegaram a Moçambique com o objectivo de crescerem e de se 

reproduzirem como igreja, pregando a palavra de Deus, e, uma vez ali, 

descobriram nas falhas da ocupação portuguesa uma boa oportunidade 

para a sua expansão. 

         Destacamos uma outra fonte oral, Wilson, ouvida no dia 26 de Junho de 2017; 

referiu que o Reverendo P. W. Keys nasceu nos Estados Unidos da América a 06 de 

Setembro de 1880, chegou a Cambine em 1909 e faleceu em 18 de Setembro de 1942 na 

localidade de Cambine.  
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          De acordo com as duas fontes, Matimula e Nhantumbo, a história do Metodismo 

em Moçambique foi iniciada em 1890 em Mongwe - Inhambane por um missionário 

chamado Erwin H. Richards, proveniente da América do Norte, formado em medicina e 

também na área pastoral. O engenheiro e Reverendo Richards foi pastor residente em 

Chicuque e o Reverendo engenheiro Keys era pastor e superintendente dos serviços de 

agricultura e construção, residindo em Cambine. 

         Matimula testemunhou que foi o engenheiro e Rev Keys que desenhou a planta da 

missão de Cambine, tendo dirigido a fundação e construção do Hospital, Barragem, 

Capela, Marcenaria, Internato, residências entre outras infra-estruturas. Por seu turno, 

Nhantumbo referiu que foi em 1909 que o Reverendo engenheiro Keys começou com a 

construção do internato e residências quando o Bispo Joseph Hartizel obteve o 

financiamento, que procurou na América, para construções em Chicuque e Cambine. 

Nhantumbo concordando com Matimula mencionou que, em memória do Reverendo 

engenheiro Keys, no ano de 1953, o missionário e engenheiro alemão Greember construiu 

uma escola, tendo-lhe dado o nome de Escola Keys – actual Escola Secundária de 

Cambine. Ao construir um estabelecimento de ensino, a Igreja respondia a uma das suas 

missões pois a educação é parte integrante da Missão da Igreja Metodista. Por meio dela, 

a Igreja procura, há mais de um século, oferecer às pessoas e à comunidade o 

entendimento da vida e da sociedade. 

         Desde a sua fundação, esta missão empenha-se no sector da educação; daí a criação 

do Centro Educacional de Cambine. Como forma de acolher os alunos provenientes de 

locais distantes, construiu-se um internato que, actualmente, se encontra dividido em dois 

sectores (o masculino e o feminino).  

O internato alberga os alunos desta Escola e os da Escola Técnica provenientes de 

várias regiões do país, num total de 300 alunos – 50% do sexo feminino e 50% do sexo 

masculino.  

         A Escola Secundária de Cambine pertence a uma instituição religiosa; daí que seja 

reconhecida nas diversas regiões, províncias do país, pela sua qualidade de ensino. Como 

referem Silva (2001) e Helgesson (2002), este reconhecimento deve-se por ser uma das 

mais antigas instituições que lecciona um nível superior ao primário. O reconhecimento 

do seu trabalho é expresso por Farré (idem, p.475) “o escasso número de pessoas que, na 

altura da independência, tinham um nível de estudos superior à escola primária estudara 
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na escola da missão metodista de Cambine, um dos poucos lugares onde a população 

africana de língua xitshwa podia aceder a estudos secundários”. 

         Daí a preferência de muitos pais e/ou encarregados de educação em matricular os 

seus filhos nas instituições de ensino que constituem o Centro Educacional de Cambine; 

este facto tem criado uma maior interacção sociocultural entre os estudantes que 

frequentam as diversas instituições, incluindo a própria escola. Salientamos também que 

os profissionais, que trabalham no Centro, são igualmente provenientes de vários cantos 

do mundo – equipa internacional. Importa referir que a diversidade, que acabamos de 

evidenciar, é também enriquecida pela interacção cultural e social que se estabelece com 

as populações nativas desta região. Face ao exposto, verificamos que estamos perante um 

local de múltiplas vivências, em que se entrecruzam diversas culturas, criando-se em 

consequência espaços multi e interculturais que se manifestam de formas diversas. 

         Esta interacção cultural torna a localidade de Cambine, mais propriamente, a 

povoação de Cambine, um mosaico cultural onde se destacam as danças tradicionais: 

Xigubo, Tufo, Macuaela, Marrambeta, Makhara, Xipanhenhe, Xingomane, Timbila, 

Marionetas, entre outras. Podemos também realçar, neste mosaico intercultural, a 

diversificada alimentação: matapa, cacana, xiguinha, feijão nhemba, cogumelo, tchota, 

coco, batata-doce, entre outros produtos alimentícios criados localmente, no âmbito das 

aproximações culturais, que se foram criando, ao longo do tempo, no Centro Educacional. 

         No seu PPP 2015-2019, a Escola Secundária de Cambine tem inscrita a preocupação 

de dar destaque à diversidade cultural e, numa perspectiva histórica, recuperar a(s) 

cultura(s) tradicionais quer numa perspectiva nacional quer na perspectiva que caracteriza 

a Escola Secundária de Cambine; as fotos abaixo (Fig. 3 e Fig. 4) revelam a preocupação 

da Instituição em desenvolver actividades representativas da diversidade da cultura local. 

      

           
Fig. 3 e Fig. 4.  Diversidade da cultura na dança. 
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  No âmbito do nosso PPP, desenvolvemos actividades que estão em linha com a 

nossa preocupação de promover o encontro das diversas culturas; remetemos para a Fig. 

3 que, por um lado, apresenta os integrantes do desfile da moda moçambicana num 

cruzamento dos macuas e matsuas e, por outro lado, os dançarinos de xigubo e os 

respectivos responsáveis depois de uma actuação no Festival Distrital de Xigubo II. O 

que está subjacente a esta performance é a intenção da organização e reforçar, por um 

lado, a educação artística, por outro, o conhecimento do ‘outro’ e das tradições de todos 

e de cada um.  

No que concerne à educação artística seria, no ponto de vista de Eça (2010), 

importante encará-la como essencial. No entanto, “terá, certamente, que passar pela sua 

reformulação, pelo seu questionamento como área de conhecimento, pela indagação dos 

seus limites, pela criação de outros paradigmas de arte e de educação artística, e do papel 

do professor de educação artística” (Eça, 2010, p.136). Ainda, em consonância com a 

mesma autora, é importante, por um lado, ter em conta a pertinência da intercessão entre 

o formal, o não formal e o informal e, consequentemente, não considerar a educação 

artística como uma área extracurricular, mas integrá-la de forma efectiva no currículo 

escolar. 

 

1.2. O conceito de Interculturalidade 

           Em função do que temos vindo a apresentar, entendemos necessário questionar o 

conceito de ‘interculturalidade’. Implica a forma de ser e estar que resulta da interacção 

entre culturas de uma forma recíproca, favorecendo o seu convívio e integração assente 

numa relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo. Para que 

isso aconteça, é necessário que cada um(a) supere aquilo que considera como falhas da 

outra cultura, devido ao relativismo que subjaz em nós como pessoas singulares e que, 

em simultâneo, defenda não só a coexistência das culturas em pé de igualdade, mas 

também que se abra a novas formas de ser e estar que integrem característica da(s) 

outra(s) cultura(s).  Mais ainda, no que concerne ao interculturalismo, podemos assumir 

a posição de Candau, Simão e Koff (2006, p.475) que consideram a interculturalidade 

como: 
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um enfoque que afecta a educação em todas as suas dimensões, 

favorecendo uma dinâmica de crítica e autocrítica, valorizando a 

interacção e comunicação recíprocas, entre os diferentes sujeitos e 

grupos culturais. A interculturalidade orienta processos que têm por 

base o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as 

formas de discriminação e desigualdade social. Tenta promover 

relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem 

a universos culturais diferentes, trabalhando os conflitos inerentes a esta 

realidade. Não ignora as relações de poder presentes nas relações 

sociais e interpessoais. Reconhece e assume os conflitos procurando as 

estratégias mais adequadas para enfrentá-los. 

 Assim, os professores de História, de Educação Física, de Educação Visual e o 

responsável pelo curso de curta duração – danças tradicionais, ao assumirem a sala de 

aulas como um espaço de dinâmicas interculturais estão em posição de aceitar que a 

interculturalidade existente nas suas salas de aulas pode contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem e para o enriquecimento dos estudantes; estão, pois, em situação 

privilegiada para proporcionar aos/às seus/suas alunos/as o desenvolvimento das 

seguintes competências recomendadas pelo INDE/MINEC (2007, pp. 22-24): 

- Compreender a natureza pluralista da nossa sociedade e do nosso mundo; 

- Promover o diálogo entre culturas; 

- Compreender a complexidade e riqueza das relações entre diferentes culturas, tanto no 

plano individual como no comunitário; 

- Colaborar na busca de respostas aos problemas mundiais que se colocam nos âmbitos 

sociais, económicos, políticos e ecológicos; 

- Encontrar condutas e atitudes que possam ser assumidas por indivíduos das diferentes 

cultuas.  

       Na verdade, e tal como defende Prats Cuevas (2016, p.150), “enseñar História 

equivale a enseñar a pensar”. Daí que ao apre(e)nder as danças tradicionais que se 

desenvolveram ao longo da nossa história como povo, o(a) aluno(a) poderá verificar que 

o mais importante é o diálogo entre as comunidades/os povos de diferentes culturas como 

um meio de possibilitar o enriquecimento mútuo de todas elas. O interculturalismo 

remete-nos a um dos pilares defendidos pela educação (saber conviver com os outros); 

remete-nos também para o que Morin (2002, p. 51) aponta como sendo uma das 

dimensões da educação do futuro; segundo este autor, esta 

deverá ser um ensino primeiro universal centrado na condição humana. 

Estamos na era planetária; uma aventura comum apodera-se dos 

humanos onde quer que estejam. Estes devem reconhecer-se na sua 

humanidade comum, e ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade 

cultural inerente a tudo quanto é humano.  
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Assim, é necessário que se ensine a conviver num mundo pluralista e se respeite e 

defenda a humanidade no seu todo. Na linha do que refere Maria (2012), destacamos que 

é fundamental o aprimorar das competências pessoais e cívicas, contribuindo para a 

consciencialização da perspectiva individual, mas ao mesmo tempo da perspectiva de um 

‘eu colectivo’ que é necessário conhecer, respeitar e valorizar. Tanto mais que estamos 

numa mudança de paradigma em que a globalização e as novas tecnologias nos 

aproximam cada vez mais, mas no qual se torna imperioso atender ao ‘local’, ou seja, à 

nossa cultura de base, estabelecendo pontes entre o glocal e o local. Invocando Carneiro 

(2008, p. 55), “o paradoxo que confronta mudança e permanência está profundamente 

enraizado na condição humana e nas suas sociedades de pertença”. Estamos, portanto, 

nesta perspectiva dialógica, entre o que persiste das nossas heranças culturais e o que é 

novo, surgindo este associado a uma mudança rápida que inclui importantes mudanças 

nos valores disciplinares.  

          Nesta perspectivas chama-se à responsabilidade do professor responsável pela 

mediação curso de danças tradicionais, com destaque a dança de xigubo, para 

consciencializar nos(nas) seus(suas) alunos(as) para terem em mente que é necessário a 

existência de valores interculturais para podermos viver em conjunto, isto é, chegarmos 

a consenso e a um conjunto de valores universalmente respeitados, tais como a tolerância, 

a solidariedade, a paz, a aceitação e o respeito mútuo.   

Falamos, pois, da educação para os valores sociais e humanos, para os quais a 

dança é uma das áreas privilegiadas, embora, aceitemos, que, no geral, todo o acto 

educativo é um acto de educação para os valores, no sentido em que o defende Carneiro 

(2008, p. 61)   

todo o acto educativo que se pretenda proporcionador de uma alteração 

na percepção da realidade ou de uma modificação no Estádio da 

consciência é uma educação para valores. A simples cognição é 

insuficiente para operar uma transformação profunda do ser humano, 

ainda que e possa revelar fértil no plano da paisagem da acção.  

         Feito isso, os(as) alunos(as) estarão abertos a reflectirem sobre as suas vivências 

culturais o que contribuirá bastante para a compreensão de alguns factos históricos, mas 

de igual modo insistir na educação para os valores, nomeadamente do respeito pelas 

diversas culturas.  Nesta ordem de ideias estaríamos a assumir o entendimento de Fleuri 

(2001), partilhado por Mugime e Leite (2015, p. 12), quando assumem a perspectiva 

intercultural como “aquela que busca desenvolver a interacção e a reciprocidade entre 
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grupos diferentes, enquanto factor de crescimento cultural e de enriquecimento mútuo”. 

Mais adiante, as duas autoras salientam que a educação intercultural “está atenta às 

interacções entre culturas e que esta interacção confere ao currículo a responsabilidade 

de formar indivíduos capazes de desenvolverem atitudes de respeito pela cultura de 

outrem” (Mugime & Leite, 2015, p. 12).  

         Em consequência, a escola, através do ensino das danças tradicionais, pode 

contribuir para a formação de indivíduo, proporcionando-lhe a descoberta, na sua cultura, 

de uma base para a compreensão do seu mundo e o dos outros, ciente de que todas as 

culturas merecem respeito. Há, pois, no dizer de Morin (2002, p. 99), que “educar para a 

compreensão humana”. Também destacamos a relevância da educação pela arte, na 

medida em que ela complementa a formação, vista de forma integral. A riqueza da 

educação artística centra-se no facto de que ela “engloba várias educações da arte, desde 

a educação pela arte, com a arte e para a arte” (Eça, 2010, p. 138). Desta forma, o(a) 

aluno(a) experiencia vivências culturais que lhe permitem uma maior vivência cultural 

das suas raízes, uma maior consciência das culturas daqueles com quem interage, 

tornando-o assim mais aberto ao ‘outro’. 

 

1.3. O Xigubo  

      É um desfile guerreiro de origem Zulu em que os homens, adornados de peles e 

colares, dançam alinhados em fileiras paralelas. Xigubo é uma dança tradicional 

moçambicana que representa a resistência colonial do país sobretudo na região sul 

maioritariamente nas regiões de Gaza e Maputo. Esta dança tem a sua base na expressão 

corporal dos guerreiros que procuravam mostrar a sua força física e os valores da 

sociedade. 

A origem do nome da dança vem da imitação dos sons dos tambores de tom baixo: 

gu…bo! gu…bo! mais o prefixo ronga ‘xi’. A colonização europeia, no século XIX, de 

acordo com Mate (2018, p.9), “abalou não só a hegemonia política dos chefes africanos, 

como também as práticas culturais indígenas, muito particularmente as danças 

tradicionais de natureza guerreira”. Como é sabido, a política colonialista não só 

desconsiderou as culturas locais como coloca a cultura europeia numa posição 

‘civilizadora’. Deste modo, e na senda do mesmo autor, destacamos que foi produzida 

legislação no sentido de proibir as práticas culturais locais e, dessa forma, “em particular 
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no sul de Moçambique, identificaram aquelas práticas culturais que era preciso de forma 

urgente banir, ou seja, proibir a sua contínua prática, nomeadamente, Xigubo, N’qai, 

Ndlhama e Ngalanga.” (Mate, 2018, p. 13).  Estas danças, para além do seu carácter 

simbólico e ritual, assumiam também um carácter militar e guerreiro, tornando-se em 

demonstrações de técnicas de combate conducentes à vitória militar, assumindo, portanto, 

um pendor político.  

         Considerando o interesse histórico-cultural desta manifestação da arte da região, 

importa reforçar o seu conhecimento e prática por forma a preservar as danças tradicionais 

que estão em via de extinção. A Escola Secundária de Cambine, entre os Cursos de Curta 

Duração planificados, introduziu o curso de danças tradicionais, que contempla o ensino 

de Xigubo, propondo a sua implementação, com vista a desenvolver nos seus alunos as 

competências do saber fazer e, também, com vista a valorizar a coexistência dialógica 

das diversas etnias que aí se relacionam.  

 

 

 

           O projecto da criação deste curso de curta duração muito nos orgulha, enquanto 

instituição, já que os(as) alunos(as) se têm envolvido(as) de tal modo que com o empenho 

de todos(as) conseguimos obter o primeiro lugar no Festival Distrital de Xigubo (Fig. 5). 

Consequentemente a Escola irá representar o Distrito de Morrumbene no Festival 

provincial de Xigubo com olhos postos para o Festival nacional desta dança que terá lugar 

nas instalações da escola em referência. 

 

Fig. 5. Foto de família com o Excelentíssimo Senhor Administrador depois de 

ocuparmos o primeiro lugar no Festival Distrital de Xigubo. 
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2. METODOLOGIA 

O presente estudo apoia-se no método de pesquisa documental, nomeadamente de 

artigos de cariz científico, revistas informativas bem como de documentação ministerial. 

Neste método, de acordo com Munhoz (1984), assumido por Simões (2018, p.14) o 

pesquisador utiliza livros, revistas e documentos, a fim de colher informação sobre o 

assunto em estudo. É um método de pesquisa que procura trazer, ao pesquisador, 

instrumentos de trabalho que o orientam na realização de trabalho de análise documental. 

Ao recorrer à revisão da literatura, o objectivo central é encontrar instrumentos que 

balizam a nossa análise partindo de documentos que reportam casos de estudos 

semelhantes. Segundo Gil (1999, p. 10), a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 

do material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos e outros 

documentos escritos”. A operacionalização de um estudo do caso a curto prazo, como 

este, prima para buscar o alcance de resultados. De referir que a análise documental e 

bibliográfica consiste no levantamento e compilação da bibliografia que versa sobre o 

tema, contribuindo para a formulação do quadro teórico deste estudo. Procedemos ainda 

à realização de entrevistas semiestruturadas, envolvendo intervenientes seniores na 

comunidade, o que enriquece o nosso estudo, na medida que podemos ouvir os 

testemunhos orais, que anteriormente referimos, de quem vivenciou acontecimentos 

históricos.Para aprofundamento do tema em análise, seguimos também o método da 

observação directa. A observação directa permite conhecer a realidade da área de estudo. 

No nosso caso, no dia-a-dia da comunidade estudantil da Escola Secundária de Cambine, 

em particular junto dos cursantes das danças tradicionais, observamos as suas 

manifestações culturais, possíveis de apreender a partir da nossa participação, realizada 

durante os seis meses de formação. Este método é também designado por método de 

pesquisa do campo, ou seja, um estudo que é feito de maneira directa ou junto das próprias 

fontes informativas, sem o uso de dados secundários, extraídos de publicações.A pesquisa 

do campo teve por objectivo a colheita de elementos não disponíveis que ordenados 

sistematicamente, possibilitam o conhecimento de uma determinada situação, hipóteses 

ou norma de procedimento. Para o caso concreto deste trabalho, a pertinência do uso desse 

método é notória, na medida em que a realidade procurada, passa necessariamente pela 

interacção com o grupo ou pessoas seleccionadas para facultar a investigação. Neste 

momento, estamos numa fase inicial do processo de investigação, pelo que, ainda temos 

que avançar para o tratamento de dados de maneira a vir a apresentar resultados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Relativamente à nossa abordagem neste artigo, concluímos, então, que a realidade 

da Escola Secundária de Cambine, desde os primórdios, é caracterizada por manifestação 

de diversidade cultural com maior enfoque na sala de aulas, por se tratar do local onde se 

encontram com maior frequência os intervenientes do processo de ensino. Cada 

interveniente carrega consigo a sua cultura, mas houve a oportunidade de interagir, de 

vivenciar a coexistência de mais do que uma cultura neste local e entrar em diálogo, por 

forma a todos enriquecerem mutuamente; daí decorrem as relações de interculturalidade 

que se manifestam pelas relações que se têm vindo a reforçar entre as diferentes culturas 

em presença, em interacção real. 

 Constatamos que, na Escola Secundária de Cambine, a elaboração do PPP ainda é 

guiada pelas directrizes elaboradas superiormente, sem ter em consideração a diversidade, 

nomeadamente, as danças tradicionais que coabitam no mesmo espaço geográfico e sem 

atender ao fenómeno da interculturalidade que favorece o diálogo entre as culturas 

expressas e vivenciadas, durante a apresentação das danças. Para inverter esta situação, 

aconselhamos aos elaboradores do PPP à adequa-lo à realidade local e, deste modo, 

desenvolver estratégias para a valorização das diferenças socioculturais dos grupos 

humanos, tendo como foco a contribuição do ensino das danças tradicionais, dando assim, 

destaque à educação artística, importante na formação dos(as) alunos(as), para melhor 

interpretarem o mundo e conhecerem as suas tradições. 

Sublinhamos a importância do envolvimento dos(as) professores(as) de História, 

de Educação Física e de Educação Visual bem como do responsável pelo curso de curta 

duração focalizado nas danças, com destaque ao xigubo, para consciencializar nos(nas) 

seus(suas) alunos(as) a terem em mente que é necessário a existência de valores 

interculturais, para poderem viver em conjunto. Com essa orientação, cabe-lhes assumir 

que a interculturalidade, vivida nas suas salas de aulas, pode contribuir para o processo 

de ensino e aprendizagem. Nesse caminho, os professores estão a promover, nos/nas 

seus/suas alunos/as a capacidade de reflectirem sobre as suas vivências culturais, o que 

contribui bastante para desenvolver as competências do saber fazer e para valorizar a 

coexistência dialógica das diversas etnias que aí se relacionam.  
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PRÁTICAS DE ENSINO DE MÚSICA NO CONTEXTO PRISIONAL: ANÁLISE 

COMPARATIVA DE ESTUDOS DE CASOS58 

Music teaching practices in the prison environment: a comparative analysis of case studies 

 

MOTIN, Felipe Gabriel2, & LEONIDO, Levi59   

 

Resumo 

A presente pesquisa pretende compreender o impacto das práticas de educação musical e sua 

relação com os aspetos intrínsecos e periféricos ao sistema prisional, por meio da análise 

comparativa de três estudos de casos já realizados por outros autores. Inicialmente, discute-se 

conceitos que permeiam a educação musical e projetos sociais no Brasil; também, apresenta-se 

dados referentes ao desenvolvimento de pesquisas em educação no meio prisional, objetivando 

introduzir e complementar este estudo. A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, que abrange duas pesquisas e um projeto realizados em três unidades penais nos 

estados: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Paraná. Após breve exposição dos estudos, 

analisa-se tópicos que abrangem: o cenário, objetivos, caminhos metodológicos e resultados 

alcançados. Comparando e discutindo os pontos em comuns, contrários e as características em 

maior evidência, pretende-se tecer um panorama dos projetos e pesquisas em educação musical 

em unidades penais no Brasil.   

  

Abstract 

The present research intends to understand the impact of musical education practices and its 

relationship with the intrinsic and peripheral aspects of the prison system, through the 

comparative analysis of three case studies already performed by other authors. Initially, concepts 

that permeate music education and social projects in Brazil are discussed; also, it presents data 

regarding the development of research in education in the prison environment, aiming to introduce 

and complement this study. The methodology used is a bibliographic research, which includes 

two surveys and a project carried out in three criminal units in the states: Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte and Paraná. After a brief presentation of the studies, topics that cover: the 

scenario, objectives, methodological paths and results are analyzed. Comparing and discussing 

the points in common, opposites and characteristics in greater evidence, we intend to weave a 

panorama of the projects and researches in musical education in penal units in Brazil.  
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Key-words: Music education; Prison context; Social insertion.  
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INTRODUÇÃO  

O grande protagonista da inserção da música em projetos sociais, origina-se a 

partir da sociedade civil, configurando o que chamamos de terceiro setor, “não 

governamental” ou “sem fins lucrativos”; conforme afirma Kleber (2014, p. 24), “o 

terceiro setor tem se apresentado como a dimensão da sociedade em que proliferam os 

movimentos sociais organizados, ONGs e projetos sociais onde se observa uma 

significativa oferta de práticas musicais (...)”.  Este, que presume a noção de um primeiro 

setor, concebido pelo Estado; e um segundo, iniciativa privada, que também 

desempenham, neste aspeto, papéis significativos para o desenvolvimento social.  

Um dos grandes desafios dos tempos atuais encontra-se na interlocução entre os 

três setores e, nesta perspetiva, divergentes opiniões se contrapõem principalmente no 

que tange à noção de direitos, que perpassam a necessidade de políticas públicas e uma 

participação efetiva do Estado pois, a sociedade civil por vezes opera aliada ao Estado e 

ao mercado, como também se comporta de forma autônoma e em oposição.   

Observa-se o desenvolvimento homogêneo do Terceiro Setor em todo o mundo, e 

o aumento no número de instituições, que têm seu auge a partir da década de 70 e 80. No 

Brasil compreende-se um movimento da sociedade civil, em tempos bem anteriores, 

tendo seus princípios arraigados na filantropia e na caridade religiosa, desde o século 

XVI. O Estado, neste período, tinha participação mínima nas questões sociais, o que 

forçou nos três posteriores séculos a criação de novas organizações, que tinham como 

foco às comunidades carentes que ficavam à margem de políticas sociais básicas.    

O surgimento das ONGs, na década de 70, fruto da resistência à ditadura militar é 

um marco na edificação do terceiro setor no Brasil, pois amplificou-se a ideia de ética 

cidadã em sua práxis, e abriram-se portas para os recursos internacionais, conforme 

sustenta Kleber (2014, p. 24) “a participação dessas organizações como intermediárias de 

projetos em países em desenvolvimento foi uma das primeiras formas de canalização de 

recursos internacionais para países em situação de pobreza”. Com o passar do tempo, 

tornou-se criterioso o repasse de recursos, o que estimulou a busca de alternativas para 

estratégias de captação de recursos para subsistência, fato que profissionalizou a 

configuração da gestão das ONGs, como apregoa Kleber (2014, p. 25):   

  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares  

 

 186 

Assim, multiplicaram-se as iniciativas comunitárias e ampliaram-se as 

necessidades de recursos e competências necessárias para a gestão dessa nova 

configuração que possuí dimensões de ordem social, jurídica, econômica, cultural, e 

sobretudo, ética. O Terceiro Setor vislumbra realidades que requerem novos mecanismos 

e procedimentos estratégicos bem como formas alternativas de acompanhamento para 

enfrentar o desafio de qualificar e expandir seus objetivos e suas ações para uma real 

melhora da qualidade de vida de seu público-alvo.  

Com a Constituição de 1988, as políticas de promoção social foram  

descentralizadas e oficializou-se o serviço prestado pelas Organizações civis, 

tornando-se também espaços de controle. Com as grandes transformações políticas, 

econômicas e culturais, na década de 90, as ONGs buscaram uma articulação entre elas, 

no que tange à projeção mediática e impacto social mais amplo, atraindo fortemente o 

empresariado para o terceiro setor.  

No fim da década de 90, conforme afirma Souza (2014, p. 12), a educação musical 

passa a integrar de forma mais ampla os espaços de ONGs e projetos sociais. A autora 

segue afirmando que a promoção da música em diversos contextos, como prática não 

formal está fundamentada em Kramer (1995) que defende que “a educação musical ocorre 

em vários lugares, ou seja, vai além dos espaços escolares”.   

Nesses múltiplos espaços surgem novas demandas para coordenadores e 

educadores que utilizam a música como prática de ensino visando a transformação social, 

conforme Souza (2014 p. 12):  

(...) os aspectos sociais do Brasil configuram desafios para educação 

musical que referem-se a dimensões epistemológicas e político-sociais 

da prática da educação musical, em que o compromisso científicosocial 

e a avaliação do seu impacto são aspectos importantes para sua 

consolidação.  

Souza (2014) segue afirmando que as dimensões intrínsecas ao processo de ensino 

nesses espaços conformam impactos metodológicos, considerando que os mediadores e 

agentes de conhecimento envolvem-se amplamente com a prática musical, esta que passa 

a ser compreendida também como prática social que acaba por atrelar-se ao cotidiano, 

quando está sensível às relações, movimentos e interações presentes no atuar e fazer sócio 

musical.   
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Com a inserção da música em contextos sociais não formais, como projetos de 

música em ONGs, a educação musical se faz ampla e complexa, podendo abranger 

diferentes públicos, assim como amparar-se em diversas áreas.   

Neste sentido, se faz necessário compreender os objetivos de cada projeto para 

elaborar o tipo de intervenção que ocorrerá no meio; “frequentemente, o educador musical 

encontrará uma linha tênue entre educação musical, educação social, pedagogia, 

educação comunitária e musicoterapia”, conforme assegura Souza (2014, p. 16).  

Os vários tipos de projetos sociais, voltados para distintos públicos – como 

crianças, jovens, adultos, idosos -, para os diversos interesses políticos e para os diferentes 

objetivos de aprendizagem e de transformação social, fazem com que esses projetos se 

alojem em diversos campos do conhecimento. Se isso traz a necessidade de discutir sobre 

a distinção entre os conceitos de inclusão, participação, entre outros, para uma maior 

clareza das finalidades de cada projeto, por outro lado é necessário estar atento a políticas 

e definições de campos que se aproximam em seus objetivos, como musicoterapia, 

educação social e psicologia comunitária.    

Portanto, nesta multiplicidade presente no contexto social e na 

transdisciplinaridade dos projetos, o educador musical descobre que a música não é 

apenas um fim, mas também o meio para o enfrentamento de inúmeros desafios presentes 

no cotidiano dos que estão em situação de vulnerabilidade, risco social ou exclusão.  

Os contextos sociais onde se realizam projetos de educação musical, apresentam, 

frequentemente, problemáticas que impulsionam o educador ou mediador do processo de 

aprendizagem a desenvolver um olhar sensível a individualidade de cada educando, assim 

como às diversas possibilidades que a música pode desempenhar nesses espaços, pois a 

música nesses ambientes, potencializa sua característica multidimensional e torna-se uma 

rica experiência de construção de saberes. Conforme afirma Souza (2014, p. 21):  

(...) consideramos também que o conhecimento musical é 

multidimensional, como tal requer experiências em todas as dimensões. 

Trabalhar com a música em projetos sociais significa pensar nas 

condições de cada um dos participantes, nas necessidades e problemas 

individuais. Devem-se oferecer às sujeitas oportunidades de 

engajamento em seus processos de aprendizagem, para que possam se 

envolver e ter o sentimento de «eu posso».   
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As questões sociais presentes nos ambientes de exclusão precisam ser ampliadas, 

vistas através de uma ótica que observa a desigualdade social num especto complexo, 

onde os excluídos não são apenas um grupo homogêneo, conforme assegura Castel (2006, 

p. 63):  

Os «excluídos» não constituem, propriamente, um grupo homogêneo. 

São mais precisamente conjuntos de indivíduos separados de seus 

atributos coletivos, entregues a si próprios, e que acumulam a maioria 

das desvantagens sociais: pobreza, falta de trabalho, sociabilidade 

restrita, condições precárias e moradia, grande exposição a todos os 

riscos da existência, etc.  

Os entraves teóricos acerca dos conceitos de exclusão podem gerar dificuldades 

para os que estão diretamente desenvolvendo projetos sociais quando se faz necessário 

compreender tanto o contexto de atuação, quanto os objetivos do projeto, pois 

normalmente, os ambientes que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco 

social, frequentemente descortinam perversas exclusões. O conceito de exclusão mais 

atual, embasado pela sociologia francesa, fundamentado acima por Castel (2006), passou 

por longo caminho para ser entendido desta forma. Houve vários motivos que levaram a 

outras interpretações e estas estão ligadas a três fatores principais: origem positivista que 

permeia o termo, a utilização do termo pela academia, numa noção de luta de classes e, 

por fim, a confusão metodológica presente entre exclusão e classe social conforme afirma 

Bonetti (2006, pp. 189-190):  

(...) o percurso da noção da exclusão social passou por uma trajetória 

histórica tortuosa, motivada por vários fatores. Em primeiro lugar, em 

decorrência da origem positivista da noção da exclusão social, cujo 

método da busca da compreensão da realidade social privilegia o olhar 

dual e estático das relações sociais. Assim, excluídas seriam as pessoas 

que estivessem fora do social, como os leprosos, os marginais, os 

doentes mentais, etc. (...). Em segundo lugar, a própria origem 

positivista da noção de exclusão criou entraves para emprego desta 

noção na academia, (...). Em terceiro lugar, a trajetória histórica desta 

noção determinou o aparecimento de uma confusão metodológica a 

partir do entendimento de que a noção da exclusão social se constituísse 

de uma categoria de análise, assim como o de classe social. A partir de 

tal entendimento, seria incompatível falar ao mesmo tempo de classe e 

de exclusão social.   

A noção acerca da exclusão se faz necessária, sobretudo, para suscitar algo próprio 

da educação musical em projetos sociais, a inclusão. O termo inclusão permeia, também 

inúmeros aspetos e se faz utilizado em diversas áreas do conhecimento, como também é 

frequentemente utilizado como objetivo final de programas que buscam a transformação 

social ou justiça social.   
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Entretanto, adverte-se que a noção de inclusão em maior grau que a de exclusão, 

abarca difíceis compreensões acerca de sua aceção. Pois além de estar diretamente ligada 

á exclusão e todos seus significados por vezes contraditórios, conforme afirma Bonetti 

(2006), não compreende diretamente um conceito, pois refere-se a uma positivação de 

uma problemática social, a exclusão, tornando-se mais um discurso que um conceito.  

A cidadania, um conceito que se faz presente nos objetivos de muitos projetos e 

planos de ação nos três setores, dá origem a positivação da inclusão pois considera 

cidadão aquele que está incluído, ou que usufrui dos direitos constitucionais, faz parte da 

sociedade de direitos, Estado (sociedade contratual). Este conceito foi construído a partir 

da lógica das grandes problemáticas sociais que surgiram na sociedade industrial e com 

a urbanização, onde se observou a dependência da sociedade civil das políticas sociais do 

Estado.   

O papel da educação musical nesses contextos de exclusão, tendo em vista que o 

tipo de inclusão que se objetiva não parte desse pressuposto burocrático, ou de uma ação 

que positiva a exclusão, mas anseia por promover em realidades em que questões sociais 

complexas estão no cotidiano das pessoas, o acesso a um bem simbólico que pode 

promover autonomia por meio da educação: a cultura.   

Souza (2014, p.18), afirma que o termo inclusão, para educação musical considera 

proporcionar a música para todos, de forma democrática, e seu fim está além das 

competências que podem, porventura, ser desenvolvidas, mas está concentrado no motivo 

para aprender música, onde o sentido das experiências tem mais importância, se levar em 

conta o modo com que este processo se dará. Portanto, para a autora, a educação musical 

num ambiente de inclusão social não tem um fim em si mesma, ou não está no centro do 

processo, pois parte dos sujeitos em suas condições pessoais e sociais, conforme afirma 

Wikkel (1998, p. 10):  

dessa forma a música se torna um meio (medium), um canal de 

comunicação pelo qual as pessoas podem ser alcançadas, atingidas, 

compreendidas e apoiadas. A música se torna subalterna aos objetivos 

do trabalho social, sem ter que, no entanto, sem abrir mão de sua 

independência e dinâmica como fenômeno de expressão artística.  

Pensar o ensino musical tendo como objetivo de uma transformação social, 

conjetura três aspetos muito importantes.   
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Primeiramente, a aceitação das dificuldades de cada educando em seu espaço 

individual de construção do conhecimento; também, vale ressaltar as ricas contribuições 

que este indivíduo pode trazer para o espaço coletivo, somado a grandeza cultural 

intrínseca ao contexto. Por isso a didática deve ser pensada a partir do meio onde o 

processo de ensino se integra à comunidade, promovendo por fim a inclusão, assim como 

reforça Souza (2014, p. 21):  

pensar na didática musical em projetos sociais significa levar em conta 

os fatores que contribuem para a inclusão dos alunos no grupo, como 

metodologias, conteúdos, repertório e ambiente. Embora não 

padronizadas, as propostas didáticas devem garantir igualdade, 

acessibilidade, envolvimento e processos de aprendizagem musical que 

incluam o outro, a comunidade.  

Uma das características importantes e que deve estar presente na didática exercida 

em projetos sociais, contempla o âmbito do trabalho de fortalecimento do grupo, que por 

sua vez consolida o sentido de pertença  do educando ao projeto e promove a interação 

para a promoção do aprendizado em grupo, que revela nestes espaços, uma das mais ricas 

ferramentas, capazes de contribuir para desfazer complexas situações de exclusão 

impetradas em contextos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.  

Portanto, o acolhimento e estabelecimento de vínculos são fundamentais para a inclusão, 

cerne do processo de ensino/aprendizagem gerado nos projetos sociais, conforme advoga 

Souza (2014, p. 21):  

As experiências em grupo deverão colaborar para a construção do 

social, das interações e do acolhimento que estabelecem vínculos e 

promovem o cuidado. Para crianças e adolescentes que são 

traumatizados, que não têm família ou que não tiveram uma boa 

socialização primária, a socialização secundária por meio da música 

pode contribuir para uma reconstituição do tecido social. (...) O 

envolver contém aspectos sociais, físicos, educacionais, didáticos e 

psicológicos conectados com inclusão e integração.  

Neste sentido, olhando para um ambiente de formação a música contribuí em 

muitas possibilidades; entretanto, questiona-se como estas mesmas práticas de educação 

musical ecoam num contexto de privação de liberdade? Quais as perspetivas e caminhos 

que a música pode abrir para os que estão em reclusão?  

Sérgio Adorno (1991), trata a privação da liberdade como fruto da “socialização 

incompleta”, ou seja, uma falência das instâncias tradicionais de socialização da infância 

e adolescência brasileira. Falharam a religião, a família, a escola, a comunidade, o 

mercado de trabalho e a sociedade em geral.   
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A partir da constatação de Souza, em que onde a música torna-se uma 

oportunidade e um meio para a reconstrução do tecido social, que surge a esperança da 

prática musical como proposta para o desenvolvimento humano, atuando como fonte de 

reconhecimento de potencialidades, fortalecimento da autonomia e promoção social, para 

gerar, neste panorama, ferramentas para o enfrentamento da exclusão e da desigualdade, 

por meio da inclusão social.  

Nas últimas décadas, tem aumentado, em diversas áreas do conhecimento, as 

pesquisas realizadas no contexto prisional; as universidades e pesquisadores têm cada vez 

mais se debruçado sobre esse ambiente, onde se faz necessário um olhar que ajude a 

sociedade a compreender a problemática do encarceramento.   

No âmbito da educação, a produção acadêmica, conforme afirma Zanetti e Junior 

(2014, p. 33), tem se ampliado em nível nacional e internacional na medida em que 

diversos setores da sociedade civil, judiciário, entidades de defesa de direitos 

mobilizaram esforços para que políticas públicas e estudos fossem viabilizados em 

unidades prisionais.   

Concomitantemente com este crescimento das pesquisas acadêmicas a partir dos 

anos 2000, percebe-se um “superencarceramento” como apontam dados do INFOPEN60  

(2014, p. 18) em que o Brasil coloca-se entre os países com maior número de presos por 

100 mil habitantes do mundo, sendo que o crescimento da população carcerária entre os 

anos de 2000 e 2014 chega a 167,32%.   

Junto a isso, o grande problema da reincidência ao meio prisional, segundo os 

dados do relatório de reincidência criminal no Brasil, IPEA5 (2015, p. 15), gira em torno 

de 70%. Portanto, faz-se necessário pensar em alternativas que oportunizem múltiplas 

modalidades de inserção social promovidas pela profissionalização e principalmente pela 

educação. Neste sentido, “uma educação que contribua para a restauração da autoestima 

e para a reintegração posterior do individuo à sociedade (...)”conforme afirma Teixeira 

(2007 p. 19), faz-se protagonista para indicar caminhos para o processo de inserção social 

destes que se encontram detidos em unidades prisionais em que, segundo os dados do 

INFOPEN (2014, p. 46), apenas 9,54% da população concluiu o ensino médio e 75,08% 

o ensino fundamental.   

                                                           
60

 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 5 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.  
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A partir disto crescem a discussão e as perguntas acerca do sentido da prisão e do 

papel da academia neste cenário, conforme afirma Langner, Franco, Oliveira e Arns 

(2014, p. 2):  

Cadeias superlotadas, condições insalubres, desumanizadas, doenças, 

fugas e rebeliões, violência e mortes, desemprego, fome, injustiça 

social, são notícias que acompanhamos pelos jornais frequentemente. 

Qual o papel da academia frente à complexidade de nossa realidade 

social? Quais são os grupos sociais que compõem o nosso espectro 

social? Quem são os ditos marginalizados, excluídos, as pessoas ditas 

no cotidiano, perigosas para a sociedade? Como compreender os 

interesses intrínsecos de uma sociedade, que procura manter o preso em 

localidades afastadas o suficiente para garantir uma aparente margem 

de segurança? (...).  

De acordo com Zanetti e Junior (2014, p. 34), após levantamento realizado no 

banco de pesquisas da CAPES, no Brasil, foram publicadas 107 teses sobre o meio 

prisional; dessas 46% foram produzidas entre os anos de 2009 e 2012, e apenas 12% entre 

2000 e 2002. As pesquisas relacionadas à educação em prisões, incluindo também as que 

estão ligadas ao direito à educação em prisões, políticas educacionais e também, trabalhos 

que discursam sobre a tarefa de educar no meio prisional, em que apresentam-se 

metodologias de ensino em determinadas áreas do conhecimento, estão divididas nas 

seguintes áreas de acordo com Zanetti e Junior (2014, p. 35):  

(...) 70 dessas produções foram defendidas na área de Educação, oito na 

área de Letras, outras seis na Sociologia, cinco na Psicologia, quatro no 

Direito e outras três em Políticas públicas. Algumas outras se espalham 

pelas áreas de Serviço Social, Engenharia, Educação Física e áreas 

específicas relacionadas ao conhecimento matemático-científico.   

Neste sentido, vislumbra-se um cenário esperançoso, no que se refere à inserção 

da academia e da sociedade neste contexto. Constata-se que o motivo que leva muitas 

pesquisas e projetos a atuar cada vez mais neste ambiente, não está ligado apenas aos 

números alarmantes e crescentes de encarceramento, mas também, a lógica de que estes 

que são vistos atrás das grades hoje, logo estarão em liberdade; e que caminhos serão 

apontados para que não voltem a cometer crimes? Percebe-se que a sociedade tem se 

despertado e visto que o Estado não é o único responsável pela inserção social das pessoas 

privadas de liberdade. Sem a participação da sociedade civil, das Organizações não 

governamentais, do empresariado e principalmente da Universidade, enfim desta força 

conjunta, será difícil enfrentar o superencarceramento e a alta taxa de reincidência.   
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METODOLOGIA  

A abordagem metodológica escolhida para esta pesquisa trata-se da pesquisa 

bibliográfica, que tem como base a utilização de artigos e práticas documentadas no meio 

científico, como estudo de casos e teses, conforme afirma Severino (2016, p. 131):  

A Pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 

pesquisados. O pesquisador trabalha a partir da contribuição dos autores 

dos estudos analíticos constantes nos textos.  

A partir dessa escolha metodológica, foram selecionados três estudos de casos 

diferentes com o objetivo de realizar uma análise comparativa entre eles.  O primeiro 

trata-se de uma dissertação de mestrado, cujo tema compreende as relações entre a 

professora de música e os alunos-presidiários: um estudo de caso etnográfico realizada 

em Santa Maria – RS; o segundo estudo refere-se à uma monografia com o tema, O som 

que liberta: ressocialização de apenados através do ensino de violão na penitenciária 

Doutor Francisco Nogueira Fernandes desenvolvida na cidade de Alcaçus – RN; a terceira 

compreende o relato de um Projeto de Música, concebido em Cascavel – PR, com o título: 

A música como instrumento de reinserção sociocultual e humanização da pena na 

Penitenciária Industrial de Cascavel.  

Estas pesquisas foram escolhidas pois promovem relatos de experiências e 

práticas musicais no contexto prisional em diferentes regiões do Brasil. Para a análise 

comparativa foram elaboradas categorias constituídas da seguinte forma:  a percepção do 

cenário; o público que a pesquisa e projeto abrangeu; a infraestrutura disponível para a 

realização das práticas musicais; a metodologia utilizada tanto durante a pesquisa, como 

no projeto, os objetivos traçados, tanto na pesquisa como nas aulas de música; e por fim 

os resultados alcançados em cada estudo.  

A partir dos dados acerca das questões proeminentes observadas em cada estudo, 

pretende-se apontar pontos em comum e pontos contrários das categorias analisadas nos 

três estudos.   
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

Análise comparativa dos cenários  

 O primeiro item configura-se em perceber as diferenças de cada espaço onde foi 

realizada a pesquisa, para que dessa forma diferenciem-se os desafios e potencialidades 

para atividades de cunho musical.   

 Nos três contextos, mesmo realizados em Unidades prisionais de regime fechado 

e masculinas, exibem estruturas organizacionais e cenários diferentes. O sistema 

prisional, ainda estando integrado á Secretarias que unificam a regulamentação de Leis e 

diretrizes, apresentam peculiaridades no que se refere à características da região onde 

situa-se e a gestão, que tem autonomia de optar ou não por atividades musicais, 

extracurriculares e afins, de acordo com o quadro de funcionários, estrutura e intemperes 

como greves e rebeliões.   

 As três Unidades são de responsabilidade dos Estados onde situam-se, entretanto, 

apenas no estudo 01 percebe-se a proposta de recorrer à contribuição do sistema 

educacional, fato que chama atenção para pensar sobre a integração dos setores públicos 

no sentido das políticas educacionais.   

 No estudo 03, o agente penitenciário e professor de música, encaminhou 

requisições para setores superiores, para que tivesse dedicação exclusiva par ao projeto, 

pedido onde não obteve resposta positiva.   

 Outro exemplo interessante parte do estudo 02, onde se busca pelo instituto, que 

aqui representa a sociedade civil. Se faz importante destacar que o agente penitenciário, 

professor e idealizador do projeto, que articulou a relação com o IMHAP, faz parte do 

instituto, o que possivelmente facilitou o ingresso de voluntários neste contexto 

específico.   

 Outro fator que chama atenção em relação aos três cenários é o critério de escolha 

dos reclusos que participarão das atividades. Observa-se uma seleção tendo como base o 

crime cometido e também a preferência por reclusos que apresentem bom comportamento 

conforme figura 1.  
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Fig. 1. Análise comparativa dos cenários - Critérios de escolha.  

Observa-se também, na figura 2, o pequeno número de reclusos atendidos dentro das 

pesquisas e do projeto, o que torna o desafio ainda maior para ampliar a educação musical 

no contexto prisional.   

 

  

Fig. 2. Análise comparativa dos cenários – Público atendido.  
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Fig. N.º 3. Análise comparativa dos objetivos – Objetivos.  

Fica claro, na observação dos objetivos, que todos pretendem melhorar o ambiente 

prisional, a relação entre os estudantes reclusos e a promoção da inserção social. Neste 

sentido a música acaba por vezes, sendo o meio neste processo de desenvolvimento 

humano e musical.  

Destaca-se a diferença no aspeto conceitual, no estudo 01. Nota-se que tratou da 

música como fato social total, tal escolha coordenou e influenciou diretamente as noções 

de atuação no meio, pois levou em consideração inúmeras questões presentes no cotidiano 

do sistema prisional. A realidade encontrada pela professora de música, no dia-a-dia com 

os alunos reclusos, por mais que tivesse contato com a realidade desde 2005, naquele 

estudo exerceu um movimento diferente por não ser servidora, sendo assim, professora 

voluntária e pesquisadora. Este ponto se faz relevante, pois demonstra como uma linha 

conceitual se comporta na projeção de propostas, metodologias e práticas musicais que 

não objetivaram a profissionalização, conforme a autora esclarece, o fator convívio social 

e trabalho coletivo torna-se mais relevante dentro do processo. Alguns alunos 

demonstram, conforme relato das entrevistas, interesse em prosseguir com o estudo 

musical, mesmo sendo o futuro para eles algo bastante duvidoso, devido a rotulação de 

um (ex) presidiário. Nos casos 02 e 03, não houveram aspectos conceituais tão 

expressivos, entretanto, uma análise contextual sobre meio prisional e a experiência dos 

autores, também agentes penitenciários no desenvolvimento de uma linha metodológica 

de atuação para a prática musical. Os estudos 02 e 03 ainda se assemelham na conceção 

de profissionalização no sentido de desenvolver monitores, potencializar talentos e 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares  

 

 197 

preparar os reclusos para vida pós-cárcere promovendo assim, a inclusão social. Outro 

fator importante são as apresentações musicais nas unidades prisionais e em ambientes 

externos que geram reflexões para sociedade, para que compreendam que o Estado não é 

o único responsável pelo processo de inserção social dos que estão em privação de 

liberdade, entretanto, para enfrentar as dificuldades que este contexto apresenta, a 

sociedade civil, entidades do terceiro setor e poder público, podem trabalhar em conjunto, 

para encontrar meios que contribuam com as condições dos envolvidos com o ambiente 

carcerário, e para o desenvolvimento humano dos que estão em reclusão.  

 

Análise comparativa das metodologias e práticas musicais  

O estudo 01, a parte da pesquisa trata de uma análise Etnográfica com observação 

participativa. As práticas musicais são essencialmente atividades em grupo, onde são 

explanados os seguintes temas: teoria musical, aulas práticas de instrumentos percussivos, 

escuta ativa de músicas e explanação etnomusicológica das canções. O repertório das 

práticas em conjunto fundamentou-se na música popular brasileira, sugestões da turma, 

baseada nas experiências musicais individuais e do grupo.  

 O estudo 02, tinha como abordagem metodológica concernente à pesquisa, a 

análise de projetos dentro do contexto prisional. As práticas musicais, realizadas uma vez 

por semana, conceberam aulas coletivas em grupos de 5 alunos, onde foi trabalhado um 

conteúdo direcionado à compreensão do violão como instrumento de acompanhamento, 

aulas práticas e teóricas de violão, sua aplicação nos diversos estilos musicais, técnicas 

do instrumento, teoria musical, harmonia; o repertório envolveu músicas religiosas do 

cotidiano dos reclusos e canções folclóricas. O material teórico e didático escolhido foi 

composto pelo livro: Dicionário de Acordes Cifrados - Harmonia Aplicada à música 

popular.  

No estudo 03, o Projeto oferece aulas de música para um grupo de 28 alunos, 

ministradas por professores de música. O Projeto tem duração de 12 meses, de segunda à 

sexta-feira, com duas horas aula diárias, totalizando 40 horas mensais, mais um ensaio e 

apresentação mensal do grupo musical. No total os participantes realizam 516 horas 

durante o ano, constituindo-se num curso de capacitação. No planejamento curricular do 

curso são propostas matérias diversas que abrangem: História da música, História da 
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Música Brasileira, O jazz sua origem e influencia na MPB, Rítmica e Percepção Musical, 

Prática de Coral e Canto, Prática de Banda e Orquestra.   

 Cada metodologia abordada pretende atender à realização dos objetivos já 

expostos, no caso do estudo 01, levando em consideração o aspeto social da música e nos 

estudos 02 e 03, o desenvolvimento de talentos e profissionalização. Fica claro em todas 

as opções metodológicas a atividade musical em grupo, mesmo nas turmas heterogêneas. 

Esta opção metodológica leva a compreender que a música neste espaço se faz um meio 

importante de socialização, entre pessoas que se encontram reclusas do convívio social, 

a troca de experiência e a promoção dos saberes e experiências individuais distintas.   

  

ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS  

Como resultados presentes no estudo 01, destacam-se em primeiro ponto a 

apresentação dos desafios presentes na cultura penitenciária para o desenvolvimento da 

educação musical como:  a demora no processo de entrada de materiais, práticas musicais 

com volume reduzido devido aos regimentos internos de ordem; a infraestrutura 

inadequada para aulas de música; impossibilidade de aulas de instrumentos como violão 

pois não pode ser praticado nas celas por medidas de segurança; a mudança nos planos 

de aula divido as restrições descobertas no processo de ensino; a seleção dos alunos para 

atividade musical, ambiente que afeta emocionalmente os alunos que os desmotivam para 

o aprendizado musical; e confiabilidade dos alunos na professora que leciona 

voluntariamente.   

 Ainda considerações do estudo 01 sobre os aspectos da aprendizagem musical 

destacam-se, a importância de se escutar a música e encontrar um repertório que tenha 

significado para os alunos; o aprendizado em grupo que surti efeito na relação entre os 

alunos reclusos; a influência da música em todo o ambiente, na medida em que os alunos 

voltavam às celas e galerias e comentavam sobre as aulas entre si e com os demais. Entre 

os conhecimentos musicais desenvolvidos no projeto, estão, o conhecimento do nome de 

diversos instrumentos rítmicos; a execução instrumental; a produção musical; e o 

desenvolvimento do senso estético musical dos alunos.   

 No estudo 02, como resultados, evidenciam-se a relação dos presidiários no 

cotidiano, nos contextos de trabalho, na convivência prisional e familiar; o interesse de 

alunos em prosseguir com o aprendizado para uma futura carreira na área e a divulgação 
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do trabalho nos meios de comunicação da região. Segundo os dados apresentados no 

estudo 03, como resultados61 pôde-se observar mudanças na convivência entre os reclusos 

e os participantes puderam desenvolver o conhecimento de leitura de partitura e prática 

de instrumentos como teclado, violão, baixo, bateria, trompete, saxofone após em 05 

meses de aulas e prática musical em grupo. As três pesquisas apresentam resultados num 

contexto interno, relacionando o ambiente prisional e o aprendizado dos alunos reclusos, 

ao bom relacionamento após a prática musical e ao desenvolvimento da socialização entre 

o grupo.   

 Percebe-se que o estudo 01 não apresentou particularmente os resultados que 

ansiava exibir na análise do contexto prisional como um todo, e de como se realizam as 

atividades musicais dentro deste ambiente. Neste sentido contribui para uma perceção do 

pesquisador e professor desde a entrada na penitenciária, os desafios e potencialidades 

que o ambiente apresenta para a promoção do ensino da música. Compreende-se por meio 

desta análise, que no estudo 02, tanto a pesquisa quanto a prática musical se equivalem 

no sentido de encontrar respostas para metodologias aplicáveis no meio prisional. No 

estudo 03, nota-se um resultado estético relevante, no que diz à prática musical da Big 

Band Pic, fato que pode estar relacionado ao número de aulas, ensaios semanais, que 

resultam num aprendizado intensivo, processual e em prática constante do instrumento.  

  

Fig. 4. Análise comparativa dos resultados – Resultados.  

                                                           
61

 Os resultados podem ser observados por meio de reportagem. Disponível em:  

http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-
decascavel/2210860/  

http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/projeto-com-musica-ajuda-a-ressocializar-presos-da-pic-de-cascavel/2210860/
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CONCLUSÕES  

No decorrer da análise comparativa, surgiram muitos aspectos interessantes, no 

que se refere à prática educacional no meio prisional e pode-se considerar que o impacto 

da educação musical neste espaço de privação de liberdade aponta para um caminho que 

permite olhar duas dimensões diferentes.  

Primeiramente, aquela que está diretamente ligada ao meio prisional e sua cultura:  

os reclusos, os agentes penitenciários, os servidores públicos e professores. Nesta 

dimensão, o impacto se apresenta na complexidade e dureza presente no cotidiano dos 

que estão privados de liberdade, assim como, os que os cercam. A mudança no ambiente, 

descrita em muitos objetivos ou resultados, demonstra a necessidade em construir um 

novo cenário. A autoestima recuperada por meio das aulas de música, as lembranças e 

recordações, levam-nos a acreditar num fator até terapêutico da música.   

Para além disso, no que se destaca dentro da Educação Musical, em contextos de 

extrema vulnerabilidade social, a música pode potencializar sua atuação, não sendo 

apenas uma matéria, disciplina ou atividade extracurricular, mas pode transformar 

ambientes, renovar esperanças e proporcionar caminhos.  

No que concerte à dimensão externa, a música pode ser um meio de promover e 

dar voz para os que foram cerceados do direito de ir e vir. As apresentações musicais e 

reportagens dos projetos, mostram um lado que poucas pessoas acreditam, numa 

sociedade em que a criminalização vem acompanhada por um discurso contundente que 

apoia asseverar as penas.   

Conceber a Educação Musical como fato isolado, no contexto prisional, não levará 

a promoção da inserção social, entretanto, as práticas de ensino musical devem ser 

acompanhadas de outras áreas, parcerias e instâncias.  

Quantos maiores forem os ecos, que vão desde os presos, os agentes 

penitenciários, os servidores públicos, até os familiares e organizações do Estado e 

sociedade civil, maior serão as possibilidades de inserção social para os que estão situação 

de privação de liberdade. Dessa forma, a Educação Musical em ambiente carcerário pode 

contribuir na promoção de um processo penal mais humanizado.   
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INTEGRAÇÃO CORPO-MENTE-INSTRUMENTO NA ARTE 

MUSICAL:  aspectos cognitivos e sua significância segundo o entendimento de 

músicos brasileiros 

The integration of body-mind-instrument in musical art: cognitive aspects and its 

significance according to the understanding of Brazilian musicians 

 

LICURSI, Maria Beatriz62, MORGADO, Elsa63, CARDOSO, Mário64, & LEONIDO, Levi65  

 

Resumo 

Nesta investigação, fruto da tese de doutoramento, salientamos o estudo da neurociência em seus 

respetivos tópicos pertinentes à arte musical vinculados à integração corpo-mente-instrumento. Nossa 

definição do problema realizou um inquérito a respeito da compreensão dos músicos    sobre os 

processos cognitivos, motivacionais e emocionais integrados corporalmente bem como a realização   

da performance musical. De acordo com o nosso objetivo geral, avaliamos as percepções dos 

profissionais sobre o papel do corpo na execução musical, determinando o problema. Foram aplicados   

questionários fechados utilizando a escala Likert em paralelo ao questionário de opiniões com 

abordagem qualitativa cuja avaliação empregou o método Bardin de análise de conteúdo. A hipótese 

geral foi a de que se encontra presente na percepção dos músicos desde a sua formação a ideia de que 

a performance musical é otimizada pela integração corpo-mente-instrumento. Validadas as dez 

hipóteses levantadas comprova-se que os aspectos cognitivos são importantes para a integração corpo-

mente-instrumento, na arte musical. 

 

Abstract 

In this investigation, result of a doctoring thesis, we discuss the study of neuro-science in its respectic 

pertinente topics relating to musical art, linked to the body-mind-instrument integration. Our definition 

of the problem carried out a survey about the musicians 'understanding of the cognitive, motivational 

and emotional processes integrated in the body as well as the performance of the musical performance. 

According to our general objective, we evaluated the professionals' perceptions about the body's role 

in musical execution, determining the problem. We applied closed questionnaires using the Likert 

scale in parallel to the qualitative approach questionnaire whose evaluation used the Bardin method 

of content analysis. The general hypothesis was that in the perception of the musicians since their 

formation the idea that musical performance is optimized by body-mind-instrument integration is 

present. Once the ten hypotheses have been validated, it is confirmed that the cognitive aspects are 

important for the body-mind-instrument integration in musical art. 

 

Palavras-chave: Neurociência; Cognição Musical; Perceção dos Músicos; Performance. 

Key-words: Neuro-Science; Musical Cognition; Perception of Music Artists; Performance. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa destina-se a realizar uma investigação científica sobre como o 

corpo, um instrumento de expressão, um instrumento de mensagens através do qual 

percebemos e produzimos música, atua no processo de elaboração e realização da arte 

musical. Menuhin (1990) enfatiza que a música se torna parte do que somos e o quanto a 

música é extremamente importante nos rituais das culturas africanas. Uma vez que 

sentimentos são expressos e compartilhados com a intensidade que lhes são próprios, 

seriam inatingíveis através de palavras. “A música pode ser expressiva, comunicativa, 

comovente e inspirada, mas raramente é acidental, mesmo quando recorda os eternos sons 

do mar ou a espontaneidade da canção dos pássaros. O choro do recém-nascido é o som 

intrínseco da música tanto quanto é o estrondo do trovão ou o ciciar do vento no trigal. 

Regalamo-nos com nossos sentidos, assim como nos regalamos com os poderes de nossa 

mente e de nossa alma” (Menuhin, 1990, p. ix). O diálogo entre a música e a ciência é um 

fator muito importante pois as trocas e desenvolvimento de experiências são 

relevantemente benéficos aos músicos como intérpretes e como educadores. 

O conhecimento sob a ótica do músico esclarecido e enriquecido pelas descobertas 

e resultados das discussões de profissionais da área neurocientífica, ou sobretudo por 

aqueles que sejam atuantes em ambas, ampliará as perspectivas em relação a esta 

aprendizagem, pois acreditamos que resultados mais abrangentes elucidarão muitas 

interrogações relacionadas às habilidades específicas através da integração corpo, mente 

e instrumento. Existem características básicas das capacidades musicais e seus 

mecanismos cognitivos cuja compreensão de fatores subjacentes poderá contribuir 

expressivamente para a performance musical e a orientação do educador. Observamos a 

relevante necessidade   do desenvolvimento motor para que se estabeleça o progresso da 

educação musical assim como o aprimoramento dos ensaios para a performance artística 

em toda sua plenitude.  Neste trabalho apresentamos uma organização de estudo que 

abordará questões importantes a respeito dos aspectos cognitivos sobre a integração 

corpo-mente-instrumento na arte musical. Pretendemos contribuir para atender aos 

interesses de músicos - acadêmicos, profissionais e estudantes - quanto às condições natas 

e adquiridas favoráveis ao desenvolvimento das habilidades pertinentes para que se 

cumpra a performance musical com ênfase na integração desta tríade, seja como educador 

ou como artista de palco. 
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A percepção desta relevância por parte de profissionais, acadêmicos e estudantes 

de música no Brasil nos trará uma informação nova mais próxima do real sobre o quanto 

nós, brasileiros, conhecemos ou reconhecemos a dimensão do que é essencial para a união 

destes três fatores em nossas atividades profissionais. Podemos prever que muitos 

músicos, por razões de profunda identificação com a arte musical e entrega durante a 

performance, de maneira inconsciente realiza esta integração. Pressupomos por nossas 

próprias experiências profissionais que seria impossível fazer música sem a integração 

corpo-mente-instrumento. 

Levitin (2010, p. 218) esclarece que “o som é transmitido através de moléculas. 

Portanto, algum movimento físico de vibração é necessário para definir essas moléculas 

vibrando em primeiro lugar, seja batendo, soprando ou forçando o ar através das cordas 

vocais”. O autor destaca ainda que as propriedades identificadas como perceptuais da 

música, ou seja, “afinação, timbre, tempo, ritmo e sonoridade, entre outros, podem se 

manifestar de forma variada e independente” (Levitin, 2010, p. 213). 

Reconhecemos que cada cultura humana desenvolve e transmite suas próprias 

tradições artísticas e culturais de acordo com seus hábitos e recursos naturais, incluindo 

a criação de seus próprios instrumentos musicais e a aplicação das características 

perceptuais citadas por Levitin sem as quais não se pode fazer música. É fato que a 

linguagem corporal dos músicos se torna mais fluida à medida que a performance se 

desenvolve. Gardner, professor de Cognição e Educação na Universidade de Harvard 

declara que “de todos os talentos com que os indivíduos podem ser dotados, nenhum 

surge mais cedo do que o talento musical” (Gardner, 1994, p. 78). 

A partir da revisão realizada sobre cognição, cognição musical, integração corpo 

música – performer e seus desdobramentos, estabelecemos um diálogo entre as 

considerações teóricas e os escritos de autores importantes nesta abordagem como John 

Sloboda, Daniel Levitin, António Damásio, Edgard Willems e Isabelle Peretz, entre 

outros. O referencial teórico adotado é centrado nos resultados e perspectivas apontadas 

em estudos científicos realizados por músicos, professores, psicólogos e neurocientistas. 

Ao longo de tantos anos ininterruptos dedicados às diversas modalidades de 

atividades musicais, constata-se o quanto a execução de uma obra musical demanda a 

participação unificada do corpo, mente e instrumento, ligando intimamente a percepção 

do corpo à percepção musical. Sloboda (1986), membro da British Psychological Society, 

reconhecido internacionalmente por seu trabalho sobre a psicologia da música, afirma 
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que a performance pode ser entendida a partir de vários sentidos com um conceito mais 

abrangente, considerando performance todo tipo de execução musical, em qualquer 

contexto. O importante é que a performance seja uma execução consciente do músico. “A 

música é um potente instrumento que permite facilitar a educação de valores, aqueles que 

na realidade nos fazem humanos, tão necessários para alcançar o equilíbrio e a maturidade 

necessária em nossa sociedade” (Jauset, 2013a, p. 16). 

A experiência sonora, ao invadir o cérebro, com variados timbres, alturas e 

intensidades, requisita uma percepção, particularmente detalhada que será imprescindível 

a uma específica organização neuroanatômica. “A música tem características psicofísicas 

que fazem dela uma forma muito especial e muito complexa de estimulação sonora difícil 

de definir a partir de uma perspectiva neurobiológica” (Jauset, 2013a, p. 16).  Podemos 

afirmar que a técnica instrumental é algo necessário a ser adquirido, porém extinguível. 

Mas a vivência musical nos proporciona de maneira relevante e contínua, o envolvimento 

com a criatividade, a expressão musical, a sensibilidade e as emoções, além do 

desenvolvimento de relacionamentos intra e interpessoais. Pesquisadores e profissionais 

da área científica e musical são unânimes quanto ao fato do ser humano ser 

essencialmente musical. 

Na arte musical há inesgotáveis possibilidades a serem reconhecidas e 

experimentadas ao se trabalhar a interpretação. A integração corpo-mente-instrumento é 

imprescindível neste processo. As habilidades comportamentais e artísticas poderão nos 

conduzir à resultados significativamente expressivos na representação da arte musical. A 

cultura brasileira, essencialmente mestiça, nos oferece uma diversidade importante de 

predisposições artísticas, sobretudo para a música e demais artes que a envolvem como a 

dança, por exemplo. 

A pesquisa sobre os aspectos cognitivos e artísticos para arte musical na população 

brasileira nos possibilitará a aquisição de conhecimento e reconhecimento consideráveis 

sobre a nossa cultura musical e social, uma vez que artistas, cientistas e plateias de todas 

as partes do mundo afirmam, em uníssono, que o Brasil é um país de riqueza e talentos 

musicais incomparáveis. Sendo possível reconhecer o quanto é importante a criatividade 

ao se trabalhar uma obra musical, serão abordados os aspectos neurobiológicos 

relacionados ao processo de construção da interpretação musical. O músico é um ser 

humano possuidor de um corpo que abrange o físico, o cognitivo e o emocional. Não 

podemos tratar o intérprete como se este fosse uma “máquina de fazer música”.  Os 
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motivos psicológicos e as ocasiões corporais entrelaçam-se porque não há movimentos 

em um corpo vivo que sejam uma eventualidade absoluta em relação às intenções 

psíquicas, como também não existem atos psíquicos que não tenham origem, ou pelo 

menos seu germe ou seu esboço geral nas disposições fisiológicas.  A união entre alma e 

corpo se realiza a cada instante no movimento da existência. A atividade postural e a 

atividade sensória motora são o ponto de partida da atividade intelectual no 

desenvolvimento. O movimento é a expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. A 

ação recíproca entre funções mentais e funções motoras é o que o autor se esforçou por 

demonstrar ao longo de sua obra (Fonseca, 2005). 

Gardner (1994), afirma existir uma inteligência corporal nos seres humanos que 

abrange o controle dos movimentos do corpo e a capacidade de manusear objetos com 

habilidade. Em propósitos funcionais ou expressivos, a habilidade de uso do corpo existe 

integrada à habilidade de manipulação de objetos. O sistema perceptual e o sistema motor 

apresentam sutil interação na atividade motora. Movimentos motores passam 

continuamente por um processo de refinamento e regulação, de feedback altamente 

articulado, comparando a meta pretendida e a posição real dos membros ou partes do 

corpo em determinados momentos. A relevância desta pesquisa está em conhecer o grau 

de percepção por parte dos agentes musicais dos processos cognitivos relacionados ao 

fazer musical que envolve o desenvolvimento total do corpo, conclamando o sentido 

aural, tátil e da consciência kinestésica. (“sensação” de espaço e movimento).  Trabalhar 

em uma perspectiva integralizada, causará mudanças altamente positivas na performance 

musical (Lieberman, 1991). 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar as percepções dos músicos sobre o papel 

do corpo na execução musical.   Os objetivos específicos são os seguintes:  

Mapear na literatura os estudos neurocientíficos que abordam os processos da 

cognição musical;  

Avaliar o papel da linguagem corporal no processo de interpretação musical; 

Verificar a importância dos aspetos cognitivos sobre a integração corpo-mente-

instrumento para a formação de músicos concertistas e professores; 

 Identificar a perceção da relevância desses aspetos sob a ótica de profissionais, 

acadêmicos e estudantes de música no Brasil. 

As hipóteses são as seguintes: 
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H0-Encontra-se presente na perceção dos músicos desde a sua formação a ideia 

de que a performance musical é otimizada pela integração do corpo-mente- 

instrumento. 

H¹-A integração corpórea na arte musical é importante para músicos. 

H²-A integração corpórea na performance musical depende da imaginação e 

percepções. 

H³-A performance musical é subordinada ao desenvolvimento da percepção e 

intelecção da obra musical. 

H4-A participação do corpo durante a performance musical é um importante 

recurso do músico para o controle emocional no palco. 

H5-A participação do corpo na performance musical deverá promover a união 

dos elementos corpo-mente- instrumento. 

H6-Uma coordenação motora diferenciada é condição essencial para músicos. 

H7-A expressão facial é importante para a performance musical. 

H8-Os movimentos corporais são componentes importantes para a performance 

musical. 

H9-A atitude do músico estabelece a comunicação com a plateia. 

H10-Atividades infantis como coral e banda estimulam o desenvolvimento da 

coordenação motora em interface com o desenvolvimento musical. 

Na 1ª parte da pesquisa apresentamos as categorias de análise e o quadro teórico 

abordando as seguintes frentes de estudo: A Música, A Neurociência, A Cognição 

Musical, A Performance Musical, A Genética e Talento. Na 2ª parte, o Quadro 

Metodológico com a metodologia utilizada neste estudo. Procede-se à caracterização do 

estudo, onde se define o problema, se caracteriza a amostra, definem-se as variáveis e 

hipóteses a testar. Descreve-se a seleção da técnica de recolha de dados e a elaboração e 

validação do instrumento utilizado. Mencionamos as condições de recolha de dados e o 

tratamento realizado aos dados recolhidos.  
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 Na 3ª parte da tese no Quadro de Análises, Discussões e Conclusões apresentamos 

os dados recolhidos ao longo do estudo com as respectivas análises e a discussão dos 

resultados. Por último relatamos as conclusões e implicações da investigação realizada, 

assim como    orientações e recomendações para pesquisas futuras que este trabalho 

sugere. 

  

METODOLOGIA 

Neste estudo, valorizamos o depoimento de variados intérpretes, professores e 

alunos tendo em vista comparações não valorativas entre elas nos oferecendo distintas 

alumiações 

sobre o tema da pesquisa além de possivelmente trazer novas formas de percepção sobre 

o assunto. As perguntas abertas, o nosso questionário de opiniões, têm por objetivo 

justamente o oposto, ou seja, desviar, ao máximo, o indício antecipado de prováveis 

respostas.  

Para Freire e Cavazotti (2007, p. 35) as pesquisas na área de música, o que abrange 

todas as diferentes subáreas, certamente têm muito a ganhar com as múltiplas 

possibilidades advindas dos depoimentos de diferentes sujeitos. Cabe-nos destacar que 

abordagens qualitativas e quantitativas não são inevitavelmente antagônicas podendo 

contribuir reciprocamente para o enriquecimento de conhecimentos durante a pesquisa 

assim como para os resultados e conclusão. Considerando hipótese uma possibilidade a 

ser confirmada, ou seja, uma alusão de resposta ao problema, tenta responder 

temporariamente os objetivos estando sujeito à pesquisa atenta resultante da investigação. 

O estudo que apresentamos é analítico, pois procedemos à descrição de variáveis 

e estabelecemos relações entre estas, com o intuito de estabelecer relações de causalidade 

entre as variáveis independentes e a variável dependente em estudo. 

De abordagem quantitativa, uma vez que quantificamos as informações e opiniões 

recolhidas para podermos analisar as hipóteses definidas e qualitativa porque se pretende 

compreender de modo absoluto e amplo o fenômeno em estudo, através da observação, 

descrição, interpretação e apreciação do discurso dos sujeitos 

A revisão de literatura apresentada nessa pesquisa trouxe a descrição dos 

principais tópicos sobre dados neurobiológicos e seus desdobramentos para melhor 
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esclarecimento sobre a relevância dos aspetos cognitivos na integração corpo-mente-

instrumento na arte musical. A revisão da literatura é uma parte vital do processo de 

investigação porque envolve localizar, analisar, sintetizar e interpretar a investigação 

prévia relacionada com a sua área de estudo; é, então, uma análise bibliográfica 

pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. A revisão da literatura 

foi indispensável não somente para definir bem o problema, mas também para obtenção 

de uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos, as suas lacunas e a 

contribuição da investigação para o desenvolvimento do conhecimento. Como nos 

informam Cardoso, Alarcão e Celorico (2010, p. 7) “cada investigador analisa 

minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam e, só então, 

compreendido o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua própria 

aventura”. Devido à constante evolução dos conhecimentos, deve-se começar por rever 

os trabalhos mais recentes primeiro e recuar no tempo. 

Assim, a metodologia deste estudo conta com a análise e discussão do resultado 

estatístico dos questionários aplicados utilizando a escala Likert, em conjunto com a 

abordagem qualitativa através do questionário de opiniões, ambos referentes na avaliação 

da percepção por profissionais, acadêmicos e estudantes de música no Brasil. 

A amostra é composta por brasileiros estudantes universitários de música e 

profissionais da área de música atuantes no magistério, na área artística e na área de 

pesquisa. 

A  população é formada por estudantes  Universitários; discentes da Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 18 e 30 anos num total de 500 

discentes, aproximadamente, dos cursos de graduação-bacharelado e licenciatura por 

profissionais:  Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma Universidade 

de referência nacional e internacional num total de 92 professores alocados na Escola de 

Música, que ministram disciplinas da área de música; artistas e pesquisadores de todo o 

Brasil membros vinculados à Associação Brasileira de Performance Musical–

ABRAPEM  num total de 147 associados.   

O tipo de instrumento utilizado na recolha de dados foi um questionário fechado 

composto por trinta campos do formulário, tendo sido selecionado o modelo de escala de 

graduação Likert, com campos de marcação organizados a partir de cinco opções 

graduadas. Este modelo viabiliza a determinação do percentual de resposta positivas, 

neutras e negativas, sendo que por positivas são entendidas as respostas “concordo 
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totalmente” e “concordo parcialmente”; neutras a resposta indiferente e negativas as 

respostas “discordo parcialmente” e “discordo totalmente”. 

Na formulação inicial fizemos cem afirmativas sendo dez para cada hipótese e 

dessas, oito eram afirmativas positivas e duas negativas. Todas as afirmativas do 

questionário fechado foram validadas com índice de coerência com as hipóteses a partir 

de setenta e cinco por cento. Independente da concordância ou não com as afirmativas, o 

voluntário foi orientado a não concordar ou discordar com o teor das afirmativas e sim 

com a coerência em relação às hipóteses.   O questionário de opiniões, estruturado por 

dez questões baseadas nas hipóteses, permitirá recolher variadas informações 

representativas da opinião do inquirido que poderá expressar sua originalidade e liberdade 

de pensamento ao elaborar as respostas. Para o tratamento dos dados do questionário 

procedemos à análise de frequências e análises estatísticas. Para analisar os dados 

recolhidos do questionário utilizou-se os softwares SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), especificamente SPSS 22.0, Minitab 16 e Excel Office 2010. No 

segundo momento, em que a investigação é de tipo qualitativo, na análise do material 

privilegiou-se a técnica de análise de conteúdo (Silva, Gobbi, & Simão, 2005; Bardin, 

2009). Esse processo metodológico de pesquisa visa obter, por procedimentos 

sistemáticos, conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens. 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 Questionário fechado: 

Para os resultados utilizamos o Alfa de Cronbach, um método utilizado para 

verificarmos a consistência interna dos dados do questionário de 30 questões. Esta 

estatística tem o máximo em 1 e quanto maior o seu valor, maior é a consistência interna 

dos dados. Lembramos que o resultado de cada comparação possui uma estatística 

chamada de p-valor. Esta estatística é que nos ajuda a concluir sobre o teste realizado.   

Todos os intervalos de confiança construídos ao longo do trabalho, foram construídos 

com 95% de confiança estatística.  
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Definimos as variáveis com clareza e objetividade e de forma operacional, para 

impedir comprometimento ou risco de invalidar a pesquisa. As variáveis utilizadas neste 

estudo são classificadas de variáveis dependentes e independentes. Determinamos como 

Variável dependente: A performance musical, cujo comportamento se quer verificar em 

função das oscilações das variáveis independentes, ou seja, correspondem àquilo que se 

deseja prever e/ou obter como resultado. E consideramos as seguintes variáveis 

independentes: processos cognitivos, motivacionais e emocionais, integração do corpo, 

instrumento e mente porque suas influências determinam ou afetam a variável 

dependente, é assim o fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, 

efeito ou consequência.   

 

TABELA:  Legenda das Perguntas 

Pergunta 1 Percepções e imaginação não são suficientes para a realização musical 

Pergunta 2 A unificação corpo, instrumento musical e mente ocorre sempre, ainda que seja 

inconsciente. 

Pergunta 3 O desenvolvimento musical é subordinado à coordenação motora. 

Pergunta 4 O instrumentista utiliza o corpo de forma expressiva para fazer música. 

Pergunta 5 O coral infantil exige coordenação motora em interface com o desenvolvimento 

musical. 

Pergunta 6 A movimentação corporal durante a performance alivia o stress. 

Pergunta 7 A expressão facial é um recurso fundamental para o regente. 

Pergunta 8 Para tocar bem o músico não precisa de movimentos corporais exagerados. 

Pergunta 9 Sem integração corpórea ninguém faz música artisticamente. 

Pergunta 10 O coro e a banda infantis são imprescindíveis para o desenvolvimento da 

coordenação motora. 

Pergunta 11 Não existe performance musical sem uma coordenação motora diferenciada. 

Pergunta 12 O regente e o cantor prescindem do corpo para se expressarem artisticamente. 

Pergunta 13 A plateia é sensibilizada também pelo comportamento do músico durante a 

performance. 

Pergunta 14 A intelecção da obra musical requisita uma vivência musical. 
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Pergunta 15 A imaginação conduz a performance musical 

Pergunta 16 É possível executar música sem expressão facial 

Pergunta 17 O desenvolvimento das habilidades musicais é estimulado por atividades como 

coral e banda na infância 

Pergunta 18 O espectador é induzido à recetividade auditiva devido à atitude do músico 

durante a performance musical 

Pergunta 19 É necessária uma preparação corporal para que a realização musical não seja 

prejudicada pelo estado emocional durante a performance. 

Pergunta 20 As perceções derivadas da performance musical auxiliam na execução da obra. 

Pergunta 21 Sem intelecção da obra e perceção musical acurada não há construção 

artística. 

Pergunta 22 A expressão facial reflete o estado emocional do artista na performance 

musical. 

Pergunta 23 Movimentos corporais exagerados são prejudiciais à performance musical. 

Pergunta 24 Uma coordenação motora apropriada à performance musical pode ser produto 

de outras atividades motoras. 

Pergunta 25 Movimentos corporais observados em toques expressivos são peculiares às 

distintas representações musicais. 

Pergunta 26 A coordenação motora direcionada à música é resultante de treinos específicos. 

Pergunta 27 A perceção musical é o embasamento artístico para a intelecção da obra 

musical. 

Pergunta 28 O stress é prejudicial à performance musical. 

Pergunta 29 A performance é o produto da interação entre o corpo, o instrumento musical 

e a mente. 

Pergunta 30 O diálogo entre o corpo e o instrumento musical não necessita de um 

treinamento mental. 
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GRÁFICOS 
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   A resposta mais recorrente “concordo” apresenta sempre um percentual 

estatisticamente significante em relação às demais respostas.  A hipótese geral “na 

percepção dos músicos a performance musical é otimizada pela integração corpo-mente-

instrumento” foi validada pela confiabilidade teórica de análise, verificabilidade, 

relevância e apoio teórico das hipóteses específicas. 

 

Questionário aberto:  

Para o tratamento do questionário aberto   optou-se pelo método de análise de 

conteúdo que consiste em: “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos extremamente 

diversificados” (Bardin, 2009, p. 9). 

Na primeira parte da análise, a pré-análise, realizou-se uma leitura geral das 

respostas às dez perguntas do questionário aberto disponibilizados nos anexos, com 

anotações dos possíveis aspectos centrais e destacando aqueles que se repetiam em mais 

de uma resposta. Após esta primeira etapa partiu-se então para a descrição analítica, com 

o intuito de reelaborar ou redistribuir os pontos levantados, organizando e delimitando 

possíveis categorias. 

A primeira pergunta indagou: Você acha que a integração corpórea é importante 

na arte musical apenas para os músicos? Para quais outros profissionais a integração 

corporal na arte musical seria importante? Dos 100% dos respondentes, 60,68% 

disseram que sim, 38,70% disseram que não, 0,31% disseram que talvez enquanto 0,31% 

não respondeu. 
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A segunda questão indagou: Imaginar e perceber são fatores condutores da 

integração corpórea na performance musical? Dos 100% dos entrevistados, 95,66% 

disseram que sim, 3,09% disseram que não, 0,62% disseram que talvez enquanto que 

0,62% não respondeu. 

A pergunta 3 indagou: A perceção musical desenvolvida profissionalmente é 

essencial para a compreensão e performance musicais? Por que? Dos 100% dos 

entrevistados 82,36% disseram que sim, 16,71% disseram que não, 0,62% disseram que 

talvez, enquanto que 0,31% não respondeu. 

A pergunta 4 indagou: Quais seriam os recursos para controle emocional do 

músico em público? A prática e o sólido conhecimento musical certamente foram citados 

como uma das formas mais proeminentes para o controle emocional segundo os 

respondentes. Assim, um respondente disse que é necessário: "Sólido conhecimento da 

obra, estudo consciente dos processos de coordenação motora de todos os problemas 

técnicos a ela pertinentes". 

A questão 5 indagou: Em sua opinião, qual é o papel do corpo na performance 

musical? Por que? Como observado o corpo tem um papel essencial na 

apresentação/performance musical, “o corpo é fundamental para o um desempenho mais 

expressivo tendo em vista que todo desempenho artístico necessita de atividade corporal”. 

Assim, “ter uma relação corporal com a música e seus elementos, como a pulsação e o 

ritmo pode ajudar a ter uma relação mais natural com o fazer musical”. 

A questão 6 indagou: Qual é a importância da coordenação motora para 

músicos? requisita atenção especial? Como observado a maioria dos respondentes 

apontaram o desenvolvimento da coordenação motora como muito importante para a 

performance musical. “O desenvolvimento da coordenação motora é muito importante 

para os músicos para a perceção das expressões musicais, corporais, bem como das 

habilidades de tocar um instrumento. Requisita sim uma habilidade especial adquirida 

após muito treinamento”. 
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A questão 7 indagou: Seria a expressão facial um mero ato reflexo irrelevante 

na performance musical? Dos 100% dos entrevistados, 90,71% disseram que não, 7,74% 

disseram que sim e 1,55% disseram que não. O músico ao tocar certamente expressa suas 

emoções e o rosto certamente é um dos primeiros a sinalizar a externalização de 

sentimentos provocados pela execução musical. "Acredito que a expressão facial traduz 

visualmente as emoções do músico e impactam diretamente as emoções da plateia". 

A questão 8 indagou: Em sua opinião, a performance musical é alicerçada por 

movimentos corporais integrados à música ou estes não representam nada em especial? 

Dos 100% dos entrevistados, 92,56% disseram que não, 6,50% disseram que sim, 0,31% 

falaram que talvez e 0,31% não respondeu. De acordo com um respondente: “O alicerce 

da performance musical não são somente movimentos corporais integrados, é a 

capacidade de dominá-los e domá-los ao formato que se deseja para cada tipo de situação 

ou movimento de uma música. Além de se levar em conta a técnica o conhecimento e a 

prática”. 

A questão 9 indagou: De que maneira o músico estabeleceria uma comunicação 

artística com a plateia? A atitude do músico desempenha algum papel nesta 

comunicação? 

A integração do músico com a plateia ocorre certamente pelo estabelecimento de 

movimentos corporais “o músico precisa ser habilidoso e simpático nessa comunicação". 

A questão 10, indagou: Poderia a participação regular em banda e coral infantis 

acarretar algum tipo de benefício para a coordenação motora em crianças? Quais 

seriam estes benefícios? 

Ao aprender a ler na infância, ocorre o desencadeamento da evolução  fisiológica 

do cérebro. Enfatizamos então destaca-se o quanto é benéfico aprender a ler música na 

infância, solfejar, tocar um instrumento musical, enfim, ser musicalizado. 
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CONCLUSÕES 

Na investigação concluímos que a performance inclui ações que podem ser vistas 

(percebidas) porque constituem-se de uma matéria densa, que se manifesta no mundo 

físico sob a forma de objetos, movimentos e vibrações que nos ferem os sentidos e 

produzem sensações. O som é uma matéria dessa qualidade. No entanto o que estas 

impressões suscitam, seja na forma de pensamentos, emoções e intuições, delimita outro 

território que chamaremos de invisível, que além dos pensamentos e emoções, pode 

incluir áreas de corporeidade, que podemos chamar de Corpo físico – nível da “densidade 

do corpo”, corpo instintual, de Corpo psicológico – pensamentos, emoções, movimentos 

associativos destas funções e de Corpo sutil – contato com uma fonte desconhecida, a 

qualidade, através do silêncio do ser. A complexidade e diversidade dos processos em 

Música e Neurociência requer mais estudos, através da investigação de problemas que 

vão desde o desenvolvimento dos processos cognitivos até o funcionamento do cérebro 

na presença ou ausência de estímulos sonoros e musicais; da aprendizagem, 

decodificação, apreciação e performance musicais, significantes aspectos da mente 

humana poderão ser elucidados.  Podemos constatar que a relevância dos aspectos 

cognitivos na integração corpo-mente-instrumento na arte musical se destaca em todos os 

tópicos e seus desdobramentos abordados neste trabalho relacionados à neurociência, a 

tônica desta pesquisa.  

A música realiza demandas de ordem física, emocional e cognitiva sendo por isso 

considerada uma importante experiência artística plurifacetada qualificada, portanto, 

como um campo extraordinário para investigações sobre a mente humana. Parece não 

haver limites para o desenvolvimento cognitivo proporcionado pelas atividades musicais 

pois até o momento não houve quem fosse capaz de mencioná-los. 

Para que a performance musical se realize, é imprescindível   um esquema 

cognitivo cujo objetivo seja   transmitir a mensagem do discurso musical através da 

interpretação, alicerçado no âmbito físico. À proporção que a expertise musical se 

aprimora, a elaboração da performance   inclina-se para o desempenho de ordenações 

cognitivas mais requintadas. É incontestável como o envolvimento com a música auxilia 

na evolução de pesquisas em outras áreas da cognição. 
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O desempenho do corpo na representação musical é mais do que uma 

implementação física, o executante na performance não busca encontrar um senso de 

música, mas ter uma noção do que compreendem em relação a essa música. Fazer música 

coloca o corpo em um campo musical, e como o corpo faz movimentos de música e 

orienta-se no campo musical é fundamental para uma apreciação completa dessa 

experiência.  Registramos que a abrangência da avaliação da perceção da relevância dos 

aspetos cognitivos na integração corpo-mente-instrumento na arte musical por 

profissionais, acadêmicos e estudantes de música no Brasil, ultrapassou nossas 

expectativas em relação ao envolvimento e significado atribuídos pelos participantes.  
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Triad Adorniana Hypothetical-TAH-Hypothetical Plans of Hearing - HPH: 

reflections on the concept of Smart Hearing – SH 

SILVA, Marco Aurélio Aparecido da66, & LEONIDO, Levi67 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é refletir acerca dos conceitos abordados, estudados e construídos em nossa tese 

de doutorado, buscando entender como apropriação de tais conceitos contribuem para a educação musical. 

São eles: Tríade Adorniana Hipotética - TAH, Planos Hipotéticos de Audição - PHA e Audição Inteligente 

- AUIN. Em nosso estudo, tais conceitos foram amplamente abordados conferindo um caráter de relevante 

significado para os estudos em educação musical, portanto, entendemos que devam ser tais construções 

intelectuais, democraticamente colocadas à disposição da comunidade acadêmica e científica, de forma a 

contribuir para a ampliação da episteme proposta. “Audição Inteligente”, é um conceito recente, validado 

em nossa pesquisa de Doutorado e traz em seu cerne, sólidas bases científicas fundamentadas em estudos 

de Theodor W. Adorno, Murray Schafer e Aaron Copland, entendendo a relação entre ensino de música, 

paisagem sonora e ambiente social, tendo como aporte metodológico os princípios da pesquisa participante. 

Propomo-nos assim, em estudos de Pós-Doutoramento, aferir o Estado da Arte no universo onde nossa 

pesquisa se deu validando assim, o conceito construído. De tal forma, esperamos contribuir para que o 

processo de educação sonora se consolide ou ao menos, desperte um “olhar” mais atento a esta temática 

em toda sua solidez.  

Abstract 

The aim of this paper is to reflect about the concepts covered, studied and constructed in our doctoral thesis, 

seeking to understanding hoe the appropriation of such concepts contribute to the music education. They 

are: Adorniana Hypothetical Triad-TAH, Hypothetical Plans of Hearing/HPH and Smart Hearing - SH. In 

our study, such concepts have been widely addressed by giving a relevant character meaning for studies in 

music education, therefore we think that should be, such intellectual constructs, democratically available to 

the academic and scientific community, in order to contribute to the expansion of episteme proposal. "Smart 

Hearing", is a recent concept, validated in our doctoral research and bring in your core, solid scientific basis 

based on Theodor W. Adorno studies, Murray Schafer and Aaron Copland, understanding the relationship 

between music, soundscape and social environment, understanding the relationship between teaching of 

music, landscape sound and social environment, having as methodological contribution the principles of 

the participant research. We propose therefore, in Post Doctorate studies, to assess the State of the art in the 

universe where our research occurred validating the concept that the investigation was built. So, we hope 

to contribute to the process of sound education is consolidated or at least arouse a "look" more attentive to 

this issue in all your strength. 

 

Palavras-chave: Ensino de música; Indústria cultural; Paisagem sonora; Audição inteligente. 

Keywords: Music education; Cultural industry; Landscape sound; Smart hearing. 
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INTRODUÇÃO 

Ambiente sonoro! Este é nosso ponto de partida e de chegada. Nosso “périplo”. A 

ele estamos expostos 24 horas do dia, queiramos ou não.  

Neste percurso, colocamos nossos esforços durante estes anos de investigação, 

questionamentos, descobertas e anseios, em busca do esclarecimento. Conhecer tem sido 

nosso esforço primordial neste percurso sônico que norteia a falta de educação musical 

sistêmica no Brasil e iluminados por Adorno, percebemos que: “O homem de ciência 

conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É assim que seu em-si torna para-ele” 

(Adorno, 1985, p. 21). Vivemos tempos de “surdez voluntária” que por décadas precisa 

ser combatida com educação sonora isto, se quisermos mudar algo no panorama sônico 

de nosso ambiente. Schafer fala-nos de “limpeza de ouvidos”. Sem estrutura para o ensino 

de música no Brasil e com sua ausência nas escolas por aproximadamente 40 anos, tal 

tarefa torna-se imprescindível.  

Provavelmente, questões ligadas à falta de audição seletiva, no Brasil, ocorrem 

porque não se privilegia tal competência nas escolas; não somos educados a ouvir e 

necessitamos “(…) aprender a ouvir. Parece que esquecemos este hábito” (Schafer, 2009, 

p.17); assim, anterior ao “(…) treinamento auditivo é preciso reconhecer a necessidade 

de limpá-los” (Schafer, 1991, p. 67). Este é o ponto crucial pois comumente, não julgamos 

necessário fazê-lo. Erro crasso e assim, não sendo educados a “ouvir”, negligenciamos a 

audição seletiva e cuidadosa de forma contínua e perigosa. 

Educação musical e poluição sonora têm intrínsecas relações pois, se somos 

educados a ouvir, a valorizar o sentido da audição, seremos capazes de combater o 

excesso de decibéis - dB(A) - ao qual somos expostos dia a dia. É fato que: “A poluição 

sonora ocorre quando o homem não ouve cuidadosamente. Ruídos são sons que 

aprendemos a ignorar” (SCHAFER, 2001, p. 18). Pensar sonoramente; esta é a proposta 

central do trabalho. É nosso objetivo a reflexão acerca do conceito de Audição Inteligente 

- AUIN e sua interface com o que chamamos de Tríade Adorniana Hipotética - TAH e de 

Planos Hipotéticos de Audição - PHA, partindo sempre do prisma da Educação Musical 

e Ecologia Sonora. Pensamos que a Paisagem Sonora deva ter destacada sua importância 

no contexto escolar e acadêmico que, ao nosso olhar, constitui-se em principal ambiente 

de construção do processo de tomada de consciência em relação ao ambiente sonoro. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

O músico, o compositor, através de seu fazer artístico, de suas idiossincrasias, 

transfere para sua produção musical o que seu tempo social lhe oportuniza assim, sua arte 

é indissociável de sua relação com seu cotidiano mesmo que, através desta arte, ele 

busque afastar-se de sua realidade ou da experiência em que esta realidade lhe apresenta. 

Segundo Barraud (1997, p. 12) “(...) não há civilização, por mais primitiva que seja, em 

que o canto, a dança e os instrumentos musicais não estejam intimamente ligados a todos 

os atos da vida social” . Adorno, situa-nos sobre esta relação da seguinte forma: “O artista 

não é um criador. A época e a sociedade em que vive não o delimitam de fora, mas o 

delimitam precisamente na severa exigência de exatidão que suas mesmas imagens lhe 

impõem” (Adorno, 2002, p. 48). Partindo deste pensamento, vejamos como se apresenta 

a tríade que vislumbramos em Adorno. 

1.1. Tríade Adorniana Hipotética - TAH 

Na figura que se segue, apresentamos a “Tríade Adorniana Hipotética - TAH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tríade adorniana que propomos hipoteticamente é, para a arte, tão relevante 

quanto para o ambiente social amplo. Pensamos que através do “Esclarecimento”, da 

“Liberdade" e da “Razão”, possuímos os elementos necessários para o estabelecimento 

da Emancipação como forma de busca pela autonomia e liberdade de criação no fazer 

artístico. A inércia frente a não emancipação na arte c.ede aos anseios da indústria cultural 

que, segundo Adorno (1985, p. 122) “(…) derruba a objeção que lhe é feita com a mesma 

facilidade com que derruba a objeção ao mundo que ela duplica com imparcialidade”. A 

não emancipação escraviza e aprisiona; “A libertação prometida pela diversão é a 

liberação do pensamento” (Adorno, 1985, p. 119); é negação da reflexão a favor do 

entretenimento puro, simples e manipulador. 

  

Figura n. º 1 Tríade Adorniana .Hipotética - TAH 
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1.1.1. Entendendo a Tríade Adorniana Hipotética - TAH 

A partir do pensamento adorniano, vamos procurar compreender cada ponto da 

tríade, hipoteticamente proposta para que assim, possamos nortear nossas reflexões no 

caminho que se consubstancia neste trabalho, no entendimento da construção do conceito 

de Audição Inteligente. 

1.1.1.1. Emancipação “A” 

 

 

 

 

 

 

 

O termo aqui empregado, “Emancipação”, também ponto de partida e de chegada 

na construção do que chamamos de Tríade Adorniana Hipotética – TAH –, tem estreita 

ligação com outro termo muito buscado, utilizado e analisado por estetas e artistas há 

centena de anos; trata-se do termo: autonomia. Tornar-se um artista autônomo, no sentido 

de liberdade de criação e do fazer artístico, foi e é objetivo de diversos artistas nas mais 

diferentes formas de manifestação do espírito. Vemos que: “A decisão de Mozart de 

largar o emprego em Salzburgo significou, na verdade, o seguinte: ao invés de ser 

empregado permanente de um patrono, ele desejava ganhar a vida, daí por diante, como 

“artista autônomo”(…) (Elias, 1995, p. 32). Emancipar-se, no contexto de nossa reflexão, 

significa tornar-se livre das imposições de um mercado consumidor que dita regras, 

normas e padrões aos quais o artista, se quiser via de regra “sobreviver” de sua arte, deve 

seguir. Adorno, em sua “Dialética Negativa”, nos diz que: 

Quanto mais liberdade o sujeito e a comunidade dos sujeitos se 

atribuem, tanto maior é a responsabilidade do sujeito; e diante dessa 

responsabilidade ele decai em uma vida burguesa cuja a prática nunca 

concede ao sujeito a autonomia integral que ela lhe imputa 

teoricamente” (Adorno, 2009, pp.186-187).  

Com isto, o artista que, por diversos motivos, cede aos anseios da indústria da 

cultura, abre mão da autonomia no fazer artístico e da liberdade de sua arte; por 

conseguinte, torna-se um sujeito não emancipado e sua arte, sem independência. Contudo, 

ao nosso olhar, a emancipação proposta aqui, tem maior e profícua relação com a tomada 

de consciência, com o conhecimento, a liberdade e o poder de discernimento; ela é périplo 

por onde a tríade adorniana perpassa no passo-a-passo que ilustramos. 

Figura n.º 2. Emancipação “A” 

 

                        EMANCIPAÇÃO 
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1.1.1.2. Esclarecimento 

 

 

 

 

    

 

 

Seguindo nosso percurso reflexivo, o “Esclarecimento”, no que tange ao 

pensamento adorniano que nos é referência, leva-nos ao conhecimento entorno de 

posições objetivas através da essência da coisa em si que se afasta do mundo da ilusão 

fenomênica e de seus simulacros, pois, “(…) a superioridade do homem está no saber, 

disso não há dúvida” (Adorno, 1985, p. 17). A busca pela verdade, pelo conhecimento, 

faz da filosofia, em tese, parceira da ciência e não sua adversária, mesmo que por vezes 

se apresente em oposição.  

Todavia, aquela parte da verdade que pode ser alcançada por meio dos 

conceitos, apesar de sua abrangência abstrata, não pode ter nenhum 

outro cenário senão aquilo que o conceito reprime, despreza e rejeita. A 

utopia do conhecimento seria abrir o não-conceitual com conceitos, sem 

equipará-lo a esses conceitos (Adorno, 2009, p. 7). 

 

À guisa do pensamento científico, o mundo das ideias e da reflexão, não faz 

oposição à experiência sensível em sua relação com o que é empírico, desde que através 

do pensamento científico se chegue à razão e nos afastemos do senso comum. Não 

buscamos aqui, nenhuma relação análoga com o positivismo que, tem em Comte seu 

principal representante; no positivismo o observador se detém ao fenômeno, desprezando 

e opondo-se à razão e ao idealismo. Portanto, entendemos que o “Esclarecimento” é via 

possível em direção a “Liberdade” e a “Verdade” sem nada desprezar ou negar. Assim, 

se dá o conhecimento consciente, não no sentido psicológico do termo "consciência", mas 

com fundamentação educativa do termo. O conhecimento com consciência leva ao 

esclarecimento e daí partimos em direção ao saber com verdade. 

1.1.1.3. Liberdade 

 

 

   

 

 

 

LIBERDADE 

ESCLARECIMENTO 

EMANCIPAÇÃO 

 
EMANCIPAÇÃO 

Figura n. º 3. Esclarecimento.  

Figura n. º 4 . Liberdade 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares  

 

 224 

Entendendo o caminho seguinte, não de forma categórica, mas, como um passo 

possível, percebemos que do “Esclarecimento” à “Liberdade” não podemos prescindir 

do conhecimento e da verdade. Vemos que há uma via de mão dupla, do 

“Esclarecimento” à “Liberdade” e vice-versa. Percebemos também, que conhecimento 

e verdade são pressupostos da ciência e da filosofia, assim, não há como dissociá-los nem 

como caminhar por estradas que estejam pavimentadas em bases opostas ou excludentes. 

A arte para Adorno precisa nascer livre e esta liberdade tem íntima relação com o 

homem e o meio social, onde ele é influenciador e influenciado diretamente, pois, “(...) 

saber se a vontade é livre é tão relevante quanto os termos são avessos ao desejo de indicar 

de maneira totalmente clara e direta aquilo que visam” (Adorno, 2009, p. 179). A 

liberdade talvez seja o direito mais precioso dos animais, em especial, do ser humano e 

sempre que este direito é desrespeitado há sérias e graves consequências para o seio 

social. Analogamente entendemos a importância da liberdade para o fazer artístico, para 

o artista e, por conseguinte, para o ambiente social onde ambos estão inseridos. 

Percebemos na Arte que, nem sempre, vontade e liberdade caminham juntas. Por vezes, 

são conceitos paralelos. Contudo, para que haja real livre manifestação do fazer em arte, 

estes dois conceitos deveriam ser entendidos como indissociáveis. O homem precisa, 

antes de mais nada, ser retirado do estado de inércia; necessita ser trazido à luz para se 

tornar livre, pois: “Nem a música de mesa é inevitável para a música libertada” (Adorno, 

1990, pp. 13-14). Autonomia pressupõe tomada de consciência que por conseguinte, leva 

à liberdade, à verdade e descreve a vontade do artista. 

     1.1.1.4. Razão  

         

   

 

 

 

 Completando a tríade, a “Razão” estabelece sua correlação entre 

“Esclarecimento”, “Liberdade” e a indissociável via de mão dupla entre eles.  

  

ESCLARECIMENTO 

    LIBERDADE 

RAZÃO 

EMANCIPAÇÃO 

Figura n. º 5. Razão.  
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Para Platão, era preciso ultrapassar o plano da experiência sensível indo ao campo 

do pensamento científico, das ciências, do puramente racional. Para ele, “(...) a literatura, 

a música e a arte têm grande influência no caráter, e seu objetivo é imprimir ritmo, 

harmonia e temperança à alma. Por isso deve-se preservá-la como tarefa do Estado” 

(Fonterrada, 2008, p. 27). A Educação, por Platão, busca o conhecimento das ideias, da 

essência universal. A dialética aqui, leva ao pensamento científico e, através dele, busca 

e edifica o saber. As ciências são para ele, o pilar da educação.  

Enquanto Platão defende a dialética como forma de se chegar ao pensamento 

científico, os sofistas a usam para o sucesso; podemos traçar um pensamento análogo 

entre os sofistas e os produtores da indústria cultural. Os primeiros ensinavam a falar bem 

sobre vários assuntos sem se preocupar com a essência daquilo que discorriam. Usavam 

a retórica somente como forma de persuasão sem se preocupar no que isto pudesse 

incorrer. Muito da escola sofista, tão combatida por Platão, se aplica à indústria cultural 

de hoje, não menos combatida por Adorno. O mercado manipula, com “arte”, a produção, 

sem que haja a menor preocupação com o retorno dos efeitos desta manipulação para a 

sociedade. Assim, usar a retórica somente como forma de convencer, se torna a “arte da 

manipulação de opiniões”. 

A razão, aqui, deveria colocar-se a serviço da liberdade pois, uma vez livre o 

pensamento, não há espaço para barganhas ou imposições de mercado na produção do 

artista que, deveria ser livre; somente assim, seria reconhecida como arte. As soluções 

fáceis trazidas pela a ausência da razão, “(...) tem o aspecto de que elas destroem a 

imagem cômoda de ser livre no interior e não livre no exterior, sem que se abra para o 

sujeito em seu estado patológico a verdade, que esse estado lhe comunica e que ele não 

pode conciliar nem com sua pulsão, nem com seu interesse racional” (Adorno, 2009, p. 

188). 

A busca pela razão tem efeito contrário ao impulso indômito, sem controle, da 

falsa ideia de liberdade gerada pelo senso comum e seus desdobramentos sociais. O 

homem abdica de sua liberdade inconsciente de sua escolha; ele delega à sociedade o 

poder de escolher por ele ou de levá-lo para onde parte desta sociedade quer, deseja ou 

planeja. Hoje, de forma naturalizada, o indivíduo não se dá conta de que abre mão de seu 

direito "sagrado" de escolha ou melhor, desconhece o precioso poder do discernimento, 

poder este que é indiscutivelmente seu.  
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No século XVIII, “(...) a liberdade torna-se para Kant uma propriedade da 

causalidade dos sujeitos viventes porque ela se acha para além das causas estranhas que 

a determinam e se concentra nessa necessidade que coincide com a razão” (Adorno, 2009, 

p. 192-193). Muito distante da realidade de nossos dias e ainda em relação ao pensamento 

kantiano,  

(...) a concepção da vontade como "faculdade dos fins" na Crítica da 

razão prática, apesar de sua orientação pelo conceito objetivo de fim, 

interpreta a vontade como razão teórica, uma vez que os fins "são 

sempre razões determinantes da faculdade de desejar segundo 

princípios". Entre os princípios, porém, só se concebem as leis da razão, 

às quais se atribui tacitamente a capacidade de dirigir a faculdade de 

desejar que pertence, por sua vez, ao mundo sensível (Adorno, 2009, p. 

193). 

A experiência sensível não deve ser subestimada em detrimento ao mundo 

inteligível; ao contrário, pois, leva a maior e melhor compreensão do universo científico; 

isto se percebe na ciência contemporânea através de aportes metodológicos que valorizam 

a experimentação e o fazer empírico para análises mais contundentes no campo 

epistemológico. Há estreita relação entre o que entendemos ser o pensamento complexo 

e a interface inerente entre liberdade e razão, visto que: “A relação com o complexo de 

liberdade e determinismo é entregue ao arbítrio da irracionalidade, oscilando entre 

constatações particulares mais ou menos empíricas e generalidades dogmáticas” (Adorno, 

2009, p. 182). Contudo, “(…) no começo da autorreflexão do sujeito moderno em seu 

caminho de emancipação (…) a divergência entre compreensão e ação é 

paradigmaticamente apresentada” (idem, p. 193). Desta forma, entender o lugar da razão 

na tríade proposta, se torna tarefa simples, mesmo que não diretamente, fechando assim, 

a tríade adorniana hipoteticamente proposta que, por conseguinte, conduz ao objeto 

principal desta reflexão; a “Emancipação”. 

1.1.1.5. Emancipação “B”  

 
   

 

         

 

 

 

 

 

    LIBERDADE 

RAZÃO 
ESCLARECIMENTO 

EMANCIPAÇÃO 

Figura n.º 6.  Emancipação “B”.  
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A “Emancipação”, ponto de convergência da tríade proposta neste estudo, tem 

estreita relação com a autonomia perseguida por compositores e músicos há séculos. 

Percebemos na ilustração acima que, apesar de organizada anteriormente passo-a-passo, 

todos os conceitos se interagem; isto ocorre tanto com a tríade em si – “Esclarecimento”, 

“Liberdade” e “Razão” –, quanto com qualquer ponto da tríade em relação com a 

“Emancipação”. Assim, em cada tangência desdobramentos diversos podem ocorrer. 

No exato instante em que o indivíduo se entrega, sem ato reflexivo, ao coletivo 

social determinante, este coloca-se à parte da relação com a emancipação, anulando-se 

como sujeito dotado de vontade própria (Adorno, 1995). Neste momento, o indivíduo 

entrega seu poder de discernimento em mãos alheias que podem ser perigosamente 

manipuladoras e ilusórias, contribuindo assim, para uma “cegueira voluntária”68 em 

relação ao seu lugar no cotidiano social; “(...) o sujeito já liberto da vontade individual e 

transformado, por assim dizer, num mediador pelo qual o verdadeiro sujeito, o único 

realmente existente, triunfa e celebra a sua libertação na aparência” (Nietzsche, 2004, p. 

42).   

É importante destacar que, esta configuração proposta se dá, simplesmente, como 

forma ilustrativa para melhor compreensão de nossa abordagem acerca da relação de 

Adorno com o universo musical e com as artes através de seu conceito de Indústria 

Cultural. Ressaltamos e entendemos que outras formas de abordagem ou outras 

terminologias poderão ocorrer a partir ou em lugar desta. 

   

  1.2. Planos Hipotéticos de Audição - PHA   

  São os Planos Hipotéticos de Audição – PHA: Plano indiferente; plano geral; 

plano significativo; plano consciente. Vamos, sucintamente, entender tais planos, 

traçando analogamente, paralelo entre os nossos Planos Hipotéticos de Audição, a partir 

de estudo sobre o comportamento da escuta musical proposto por Adorno e os planos de 

audição propostos por Copland.  

  Copland dividiu o processo auditivo em três planos: plano sensível, expressivo e 

puramente musical. O plano sensível, para ele, é o plano do “banho sonoro”, da audição 

sem significado; o plano expressivo é aquele que traduz o que quer dizer a obra de arte; 

                                                           
68 Tal termo tem estreita relação com o termo “surdez voluntária”, utilizado nesta pesquisa. 
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o plano puramente musical é o plano onde o ouvinte consegue perceber, entender e 

nomear os signos sonoros presentes nas obras. É este último plano, segundo Copland, 

exclusivo aos músicos e estudiosos de música. Não temos, aqui, o objetivo de tecer crítica 

nem buscar aprofundamento em tais teorias já tão conhecidas dos estudiosos de educação 

musical e muito menos, como destaca Adorno (2011, p. 56) “(...) proferir teses definitivas 

sobre a distribuição dos tipos de escuta”. Tal construção reflexiva se dá no sentido de 

perceber a importante relação entre a audição, o ser humano e o meio social, assim, tais 

planos de escuta “(...) devem ser concebidos apenas enquanto perfis qualitativamente 

descritos, com os quais se ilustra algo a respeito da escuta musical a título de um índex 

sociológico e, provavelmente, também algo a propósito de suas diferenciações e seus 

elementos determinantes” (Ibidem). Portanto, nosso objetivo em distribuir a audição em 

planos hipotéticos é, fundamentalmente, ilustrativo. 

  Entendendo, resumidamente, o contexto teórico proposto nos Planos Hipotéticos 

de Audição/PHA: 

 

1.2.1. Plano indiferente 

  O plano indiferente é aquele em que o ouvinte se comporta alheio à manifestação 

musical ou auditiva de forma global. O ouvinte que se enquadra neste plano, ignora o 

sentido da audição e, principalmente, seu link inerente ao ato de manifestação da arte 

musical. Ele não atribui nenhuma importância à música, de maneira geral. Em tal plano, 

o ser humano é incapaz de “compreender a música como atividade da psique humana, 

dotada de uma rede complexa de inter-relações como o panorama social, cultural, político 

e econômico” (Fonterrada, 2008, p. 117). 

  Embora a atividade musical esteja presente em praticamente toda estrutura social 

humana e o sentido de a audição estar na maior parte do tempo em alerta, este plano de 

audição é muito presente em nossa sociedade. Poderíamos associá-lo, analogamente, 

como o que Adorno (2011, p. 80) chamou de “tipo musicalmente indiferente, não musical 

e antimusical”. Segundo ele, “(…) se for permitido, é claro, reuni-los num só tipo (…) 

senão de processos ocorridos durante a primeira infância. Ousamos lançar a hipótese de 

que, em tal período, esse tipo foi vitimado por uma autoridade brutal, ocasionando-lhe, 

pois, alguns defeitos” (Ibidem). 
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    1.2.2 Plano geral 

  O plano geral se difere do plano indiferente apesar de ocupar um espaço bem 

próximo. O plano geral, em nossa abordagem teórica, é aquele onde, nós, seres humanos, 

em geral, não nos damos conta do que, quanto, quando ou de que forma ouvimos. Estamos 

o tempo todo envoltos numa “odisseia sonora” e mesmo assim não nos damos conta disto, 

não nos preocupamos em selecionar nenhum som específico, seja ele bom ou ruim, bonito 

ou feio, agradável ou não. Estamos sendo neste momento específico, afogados num mar 

de sons e poderíamos também chamar este plano de plano da banalização sonora. 

Contudo, temos a intenção de ouvir; escolhemos ouvir; mesmo involuntariamente 

ouvimos; por vezes, tomamos, simplesmente, um banho sonoro. 

  A fundamental diferença entre o plano indiferente e geral é a intencionalidade na 

audição. No segundo, temos a intenção clara em ouvir, mesmo sem atenção, mesmo sem 

plena tomada de consciência do "que" se ouve; isto não ocorre com o primeiro, onde não 

há qualquer intencionalidade auditiva, muito menos atribui-se alguma função ao processo 

auditivo. No plano geral, o ouvinte se torna um surdo "involuntariamente", ao passo que 

no plano indiferente, ele é um surdo "voluntário". Exterminar estes dois planos, seja no 

Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, deve ser nosso esforço principal, mesmo 

que pareça impossível. 

 

    1.2.3. Plano significativo 

  No plano significativo, nos tornamos um pouco mais atentos ao universo sonoro, 

buscamos um sentido, um significado para os sons que ouvimos ou produzimos e mesmo 

ainda, não tão preocupados com seus efeitos ou conceitos estéticos, estamos mais atentos, 

de ouvidos mais “abertos”. No contexto das artes, percebemos que a intencionalidade é 

fator preponderante para que uma determinada obra seja aceita e considerada como tal; 

entendemos que, “(...) o importante é termos em mente que o estatuto da arte não parte 

de uma definição abstrata, lógica ou teórica, do conceito, mas de atribuições feitas por 

instrumentos de nossa cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela recai” (Coli, 

1983, p. 11). 

  No plano significativo, nos tornamos um pouco mais atentos ao universo sonoro, 

buscamos um sentido, um significado para os sons que ouvimos ou produzimos e mesmo 

ainda, não tão preocupados com seus efeitos ou conceitos estéticos, estamos mais atentos, 

de ouvidos mais “abertos”. 
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  Este plano de audição, encontra paralelo e fundamentação em duas propostas; uma 

de Adorno e outra de Copland. Em Adorno, encontramos ideia análoga no que ele 

descreve como bom ouvinte. Segundo ele, “(…) este último escuta além do detalhe 

musical; estabelece inter-relações de maneira espontânea e tece juízos bem 

fundamentados, que não se fiam em meras categorias de prestígio ou no arbítrio do gosto” 

(Adorno, 2011, pp. 61-62). Através disto, busca significado e entendimento no que ouve, 

assim como ocorre no plano significativo por nós descrito. Já em Copland (1974), tal 

ideia análoga faz-se presente no plano expressivo que, segundo ele, é o plano que 

descreve o significado da obra de arte musical. Copland nos diz que, toda música possui 

um significado, algo que o compositor tenta descrever, porém, somente o próprio 

compositor pode nos descrever, num certo número de palavras, que significado é este. 

Nós podemos apenas conjeturar. A esta descrição de Copland, chamamos de fator 

expressivo da obra de arte. 

  O ouvinte que se enquadra no plano significativo, tem, em geral, sensibilidade 

para a música; portanto, não raro, suporta com maior dificuldade fontes sonoras ruidosas. 

É este plano, acessível, de forma ampla, a todo ser humano que não tem problemas para 

perceber frequências que variam, aproximadamente, entre 16 e 20000 ciclos por segundo 

(cps). Os objetos sonoros são agudos, graves, longos, curtos, fortes, fracos, contínuos e 

pausados e a audição humana atinge os limites aproximados em freqüências dentre 16 e 

20000 ciclos por segundo (cps). Nosso ouvido está sempre aberto; é, dos nossos sentidos, 

o primeiro a se conectar quando acordamos e o último a se desligar quando adormecemos. 

Schafer (1991, p. 68) nos diz que: “Os olhos podem ser fechados se quisermos; os ouvidos 

não, estão sempre abertos. Os olhos podem focalizar e apontar nossa vontade, enquanto 

os ouvidos captam todos os sons do horizonte acústico, em todas as direções”. 

Percebemos que, abaixo de 16 cps deixamos de ouvir os sons graves e somente sentimos 

as vibrações – são os infrassons, o limiar da audição humana –, e acima de 20000 cps, 

deixamos de ouvir as frequências agudas – são os ultrassons, limiar da dor. Portanto, 

deveria ser o plano significativo, o mais comum no seio social, mas, infelizmente, não é 

o que ocorre na realidade brasileira, de modo geral. 

     

    1.2.4. Plano consciente 

  Em nossa teoria e entendimento, o plano consciente, é o plano em que percebemos 

estar os ouvintes mais atentos, os ouvintes mais preocupados com os sons nocivos ao 

ambiente, com os sons em extinção, com o nível de decibéis que podemos suportar com 
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segurança, enfim, os ouvintes inteligentes, capazes de selecionar com consciência os sons 

que querem ouvir ou produzir; os sons que querem preservar ou extinguir.  

  Neste processo, não raro, encontramos ouvintes com bom conhecimento musical, 

por vezes, músicos, profissionais do ensino de música com boa formação cultural e 

acadêmica, além certamente, de ouvintes com bom padrão sociocultural. Contudo, tais 

ouvintes não necessitam, evidentemente, ser ouvintes musicais ou ouvintes ligados, 

diretamente, ao universo musical.  

  O plano consciente, encontra apoio análogo no ouvinte plenamente consciente, 

assim denominado por Adorno e no plano puramente musical destacado por Copland. 

Percebemos que, “o próprio expert, como primeiro tipo, deveria ser definido segundo o 

critério de uma escuta totalmente // adequada. Ele seria o ouvinte plenamente consciente, 

ao qual, a princípio, nada escapa (…)” (Adorno, 2011, p. 60). Em Copland (1974), 

entendemos que o plano puramente musical é o plano onde buscamos uma compreensão 

mais apurada da arte musical, ou seja, ouvimos buscando entender suas formas, tessituras, 

instrumentação, origens, etc. Segundo ele, este plano somente com conhecimentos 

técnicos avançados conseguiremos alcançar.  

  O plano consciente é o plano que mais nos interessa, ou seja, é o plano que 

pensamos ser o ideal para o desenvolvimento de um ambiente sonoro equilibrado e 

saudável; é o plano que queremos desenvolver na sociedade através do ensino musical 

amplo; é o plano que nos dá uma Audição Inteligente.  

 

   1.3. A Audição Inteligente - AUIN 

  Nossa pesquisa, tem como cerne de seu objeto de estudo a apropriação conceitual 

como ponto de partida para uma educação musical voltada para o século XXI, seus 

desafios, anseios e expectativas. Adorno nos mostra que: “A fenomenologia de Hegel 

satisfaz essa exigência, ao se entregar passivamente ao movimento do conceito e ao 

mesmo tempo conduzir ativamente esse movimento, transformando desse modo o objeto” 

(2015a, p.65). Ander-Egg nos mostra que, “(…) sem conceitos ou, mais precisamente 

sem um sistema conceptual, não é possível o método científico e consequentemente a 

ciência” (Cunha, 2009, p. 45). Te tal forma, entendemos que “A construção desse sistema 

conceitual nas ciências sociais e humanas é mais complexa do que nas outras ciências” 

(Cunha, 2009, p 45); assim, destacamos Willems, por mais se aproximar de nossa 
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proposta. Para Willems, “(…) toda criança pode ser preparada auditivamente, de modo a 

aprender a ouvir os materiais sonoros básicos e a organizá-los como experiência musical” 

(Fonterrada, 2008, p. 138). Ele também se pôs a investigar o som e seu processo de 

formação; “(…) o pensamento de Willems está estritamente alinhado ao de Helmholtz e 

a sua “legalidade natural” (…)” (Fonterrada, 2008, p.140). Aqui há uma importante 

questão. Ele também fala de inteligência auditiva, porém, fica claro que nossos objetivos 

e realidades são distintas, não excludentes, mas, relativamente diferentes.  

A escuta sensível raramente vem só, sendo acompanhada de efeitos 

autônomos, concomitantes e consecutivos, de ordem física ou mental. 

Segundo Willems, esse tipo de escuta não se dá com sons isolados, mas 

pressupõe sua organização em forma de música (Fonterrada, 2008, p. 

144).  

É justamente neste ponto que nos diferenciamos. Em nossa pesquisa, mesmo 

sendo pensada através da música e da educação musical cuidadosamente planejada, 

constatamos que, ao se dar conta da importante relação existente entre a acuidade sonora, 

a poluição do ambiente sonoro e suas consequências, os participantes da pesquisa69, 

mesmo os que não tinham formação musical ou jamais haviam tido contato com o ensino 

musical, quer seja ele formal ou não, apresentaram significativos sinais de aumento da 

sensibilidade auditiva. É evidente que os participantes que já tinham ou tiveram algum 

contato com ensino musical sistematizado, reconheciam esta possível interface mais 

rapidamente, porém, percebemos que a audição seletiva prescinde do contato com ensino 

musical. Isto não afasta a importante contribuição que o ensino de música pode dar no 

desenvolvimento de tal processo, muito pelo contrário pois, a “(…) participação ativa do 

sujeito no ato da musicalização não mobiliza apenas os aspectos mentais conscientes que 

conduzem a uma apreciação da música, mas também uma gama ampla e difusa de 

sentimentos e tendências pessoais” (Gainza, 1988, p. 34). O acesso a audição sensível do 

panorama sonoro de nossa paisagem sonora, pode se dar pelo simples contato com os 

resultados desta investigação científica, num bate papo mais detalhado acerca destas 

questões inerentes ao processo ou no ensino sistematizado de música; a profundidade 

deste acesso é que será diferente a partir da forma como ele se dará. No quadro analítico 

comparativo das atribuições sonoras e seus desdobramentos a partir dos conceitos de 

Indústria Cultural, cunhado por Adorno, e Audição Inteligente, por nós proposto, 

                                                           
69 Formam os participantes da pesquisa: alunos da licenciatura em Música da Universidade Federal do 

Maranhão e população entrevistada no cenário da pesquisa de campo, sendo este, o bairro Praia Grande em 

São Luís - Maranhão, Brasil. 
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respetivamente, podemos perceber tal abordagem: O conceito de audição que 

construimos, tem na filosofia Adorniana e na proposta de educação musical 

schafeneriana, fundamento inerentemente heurístico. É, em si, um conceito dialético pois 

que, “(…) se o que é real entrou nos conceitos, neles se legitima e os fundamenta de modo 

inteligente” (Adorno, 2010, p. 21). A Audição Inteligente, se traduz no arcabouço sonoro 

e educativo da prática auditiva, seja ela musical ou não. A Audição Inteligente, se dá 

quando o ouvinte, a partir de sua própria tomada de consciência, coloca em uso seu poder 

de “discernimento auditivo”, ou seja, quando o ouvinte é capaz de selecionar o som que 

será processado pelo órgão auditivo e seus desdobramentos, ouvindo o que selecionou 

para ouvir. É, a Audição Inteligente, o próprio discernimento auditivo, discernimento este 

que proporcionará a inclusão, o acesso dos ouvintes a arte de forma mais expressiva, 

contribuindo assim, para a ampliação na construção do saber e na formação de cidadãos 

críticos e reflexivos. 

O
u

v
in

te
 

Indústria Cultural Audição Inteligente 

Sem Ensino Musical Educação Sonora/Ensino Musical 

Alienação  Tomada de consciência 

Manipulação Poder de escolha 

Mercado de consumo Liberdade artística 

Ignora o ambiente sonoro Atento à paisagem sonora 

   

  Observamos em nosso percurso de investigação e estudo que, o ser humano 

pouco atento aos sons que houve é como alguém que enxerga, mas não vê; são “surdos 

voluntários”. Desta forma, entendemos que nós educadores, talvez tenhamos uma tarefa 

maior do ensinar rudimentos teóricos sobre nossa arte, visto que “A prioridade universal 

do todo sobre as suas partes deveria resolver as antinomias da análise classificatória da 

consciência” (Adorno, 2015a, p. 261), contribuindo assim, para a sua tomada em toda a 

plenitude.  

  Educação musical e poluição sonora têm intrínsecas relações, pois se somos 

educados a ouvir, a valorizar o sentido da audição, seremos capazes de combater o excesso 

de decibéis - dB(A) - ao qual somos expostos dia a dia. É fato que: “A poluição sonora 

ocorre quando o homem não ouve cuidadosamente. Ruídos são sons que aprendemos a 

ignorar. (…) Precisamos procurar uma maneira de tornar a acústica ambiental um 

programa de estudos positivo” (Schafer, 2001, p. 18) e na busca pelo conhecimento 
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científico, onde a filosofia, “(…) baseia-se no sentido consolidado no final do século XIX, 

como triunfo de um trabalho de pesquisa sólido sobre a ilusão dialético-especulativa (…) 

(Adorno, 2015b, p. 99), percebemos que a partir desta pesquisa, a busca pela audição 

proposta é fundamental para o desenvolvimento do ensino de música no Brasil. A 

educação sonora, pode contribuir de forma significativa para que o ouvinte mais atento, 

tenha uma relação com arte que fuja aos padrões de consumo descritos no plano indiferente 

de audição. Por conseguinte, haverá maior qualidade na produção artística à disposição da 

sociedade. Concluímos assim que, a Educação Musical, nos dias atuais e primordialmente 

no Brasil, prescinde de um estágio anterior; constatamos ter havido um retrocesso e se faz, 

inexoravelmente importante, oportunizar à sociedade a possibilidade de aprender a 

“ouvir”; não somente ou especificamente música, mas, "ouvir" de forma significativa e 

autônoma, o mundo ao seu redor. Educar para a audição atenta e seletiva, deve ser a 

próxima luta a ser travada. Hoje, Educação Sonora é, primordialmente, levar a “acuidade 

sonora ao alcance da sociedade; a isto se põe a Audição Inteligente e (…) se o que é real 

entrou nos conceitos, neles se legitima e os fundamenta de modo inteligente” (Adorno, 

2010, p. 21). Ratificando o já exposto, é a Audição Inteligente o próprio poder de 

discernimento auditivo. 

 

 CONCLUSÃO 

  Concluímos este trabalho buscando proporcionar um singelo contributo aos 

estudos em Educação Musical de forma a privilegiar a inclusão da música como área de 

saber, na compreensão da importância que se consubstancia em nos debruçarmos sobre tal 

temática no sentido de ampliação do olhar entorno da educação sonora, do vínculo que se 

faz entre educação musical e audição cuidadosa e das possibilidades de ampliação deste 

universo no cotidiano educacional. A partir do conceito de Audição Inteligente, pensamos 

ser possível a diminuição da lacuna entre causa - o som ambiental contemporâneo e o 

produzido pela indústria cultural - e efeito - a escuta inteligente -, através da educação 

sonora e musical. Como Schafer (2009, p.17), entendemos que o “(…) objetivo maior é 

tornar conscientes as decisões a respeito de projetos que afetam a paisagem sonora à nossa 

volta”. Entendemos que, a Audição Inteligente, enquanto abordagem conceitual 

cuidadosamente fundamentada, construída e validada, deverá se fazer presente de forma 

natural em nossos diálogos usuais; seja no café com os amigos, em nosso caminho para 

o trabalho, em nossos momentos de lazer, em nossos planos de aula, em nosso cotidiano, 
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enfim, em nossa vida consciente e a procura de um ambiente sonoro equilibrado. A 

Audição inteligente, é conceito a ser apropriado pela Educação Musical de forma ampla 

e sistêmica, ocupando assim, seu lugar. 
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  O SERTÃO IMAGINADO NA ÁRIA “CANTIGA” DAS BACHIANAS BRASILEIRAS 

The Sertão imagined in Aria “Cantiga” of Brazilian Bachianas 

 
MEDEIROS, Ana Judite de Oliveira70, & LOPES, Eduardo71 

 

Resumo 

O presente artigo traz uma perspectiva reflexiva sobre a visão ou interpretação dada ao sertão 

nordestino na Ária “Cantiga” da Série Bachianas Brasileiras de Heitor Villa Lobos. Considerando 

a problemática da “nordestinidade” e “regionalidade” que envolve o tema, a peça foi analisada a 

partir do conceito de tópicas (Agawu, 1982; Piedade, 2013), elementos entendidos como lugar-

comum, de onde são produzidos silogismos retóricos e dialéticos. A partir desse conceito buscar-

se-á compreender na obra pontos ou tropos que possam revelar a “atmosfera” do Sertão, e 

consequentemente seu discurso musical. A questão que levantamos é como o sertão nordestino 

pode ser percebido na música de Villa Lobos? Para isso foram realizados dois procedimentos de 

análise, um das tópicas e o outro em atividade experimental descritiva, a fim de identificar 

aproximações ou distanciamentos do tema na peça. A contribuição que esperamos trazer com este 

texto é, que através das Bachianas Brasileiras, seja possível elaborar outras ou novas 

interpretações sobre a região considerando os nexos históricos e culturais construídos em torno 

dela. 

Abstract 

This article presents a reflective perspective on the vision or interpretation given to the 

northeastern Sertão in Aria "Cantiga" of the Bachianas Brasileiras Series by Heitor Villa Lobos. 

Considering the problematic of the "being northeastern" and "regionality" that surrounds the 

theme, the piece was analyzed from the concept of topics (Agawu, 1982; Piedade, 2013), elements 

understood as commonplace, from where rhetorical syllogisms and dialectics are produced. From 

this concept, one will seek to understand in the work points or topics that can reveal the 

"atmosphere" of the Sertão, and consequently its musical discourse. The question we raise is how 

the northeastern Sertão can be perceived in the music of Villa Lobos. For this, two procedures of 

analysis, one of topics and the other empirical descriptions, were carried out in order to identify 

approximations or distances of the theme in the piece. The contribution we hope to bring with this 

text is that through the Brazilian Bachianas, it is possible to elaborate new interpretations about 

the region considering the historical and cultural ties built around it. 

 

Keywords: Aria; Bachianas Brasileiras; Sertão. 
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INTRODUÇÃO  

         Sendo a obra de Heitor Villa Lobos (1887-1959), estudada e comentada há mais 

de cinquenta anos, desde seus aspectos composicionais até aos educacionais, apontamos 

neste artigo uma perspectiva que consideramos interessante, especificamente na Ária 

“Cantiga” da Série Bachianas Brasileiras, a visão ou interpretação dada pelo compositor 

ao Sertão nordestino. 

 É na Ária, como composição para solista, de melodia cantável em destaque, que 

tem o mesmo significado de canção, que esse Sertão imaginado aparece sob o tema da 

canção popular “Ó mana deix’eu ir...”72, com interseções do ritmo de baião. O Sertão tem 

sido descrito em arte no decorrer do século XX, principalmente pelo cinema e televisão, 

sob um conceito histórico e socialmente construído de “nordestinidade”, apoiado na sua 

relação estrita com a regionalidade. Tais conceitos em princípio não se configuram um 

problema, mas carregam consigo um estereótipo, quase uma “verdade” sobre a região, 

cristalizado nessa ideia. Historicamente o conceito de Nordeste, e Sertão, foi construído 

em contrapartida às transformações econômicas e políticas ocorridas no início do século 

XX, o qual delimitou a região a partir do fenômeno das secas e suas consequências sociais 

(Albuquerque, 2011). Entretanto, antes mesmo de sua definição o Nordeste e o Sertão já 

existiam, sobretudo, por trazer mais próximas as características ibéricas, indígenas e 

africanas em sua cultura musical (Kiefer, 1997; Fryer, 2000; Caldas, 2010), em que 

repousa o nosso interesse e investigação. 

Contribuindo em parte para uma conceitualização de região, o que se tem assistido 

é que ao longo desse tempo o Sertão tem inspirado não apenas as artes em geral, mas 

trabalhos acadêmicos que procuram na especificidade da região ou sub-região, para 

delimita-lo na Geografia, associar a problemática da “nordestinidade” e “regionalidade” 

a questões de largo espectro de pesquisa na Sociologia, Antropologia, Geografia, e 

Música, e essa, considerando a relação sonora como ponto de localização e construção da 

ideia de lugar. Para este artigo, como parte da investigação em curso sobre a Série 

Bachianas Brasileiras, levantamos a seguinte indagação: como o Sertão nordestino pode 

ser percebido na música de Heitor Villa Lobos? 

                                                           
72 Canção de origem indígena, também conhecida com ‘canção Itabaiana’, recolhida por Mário de Andrade 

em 1918, no Cancioneiro Popular Nordestino. 
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Em busca de possíveis respostas a essa questão partiremos de um conceito 

fundamental na retórica aristotélica, a noção de tópica, os topoï, elementos entendidos 

como lugares-comuns, do latim loci communes, que são produzidos acerca de silogismos 

retóricos e dialéticos. 

A teoria das tópicas pressupõe a visão da música como discurso, 

no qual se manifestam figuras da retórica musical. Na retórica 

tradicional, figura é todo o fragmento de enunciado cuja 

configuração aparente não está conforme à sua função real, 

resultando em uma transformação ou transgressão “codificada do 

próprio código” (Angenot, 1984, p. 97).  

             São os topoï, na oratória, as fontes que formam a base do raciocínio; e na retórica 

em sua elocução, distingue as figuras de palavras (tropos) das figuras de pensamentos, 

interferindo diretamente na organização do discurso. Utilizando esse modelo linguístico 

trazido por Bakhtin ao referir-se ao discurso, não apenas nas partes que o compõem, mas 

como se forma o todo, buscamos o mesmo modelo a ser identificado na música. As figuras 

de palavras dizem respeito à formação linguística e consistem na transformação desta, 

enquanto figura de pensamento, por conseguinte, torna-se em princípio, objeto da invetio.  

As figuras de pensamento se distinguem dos tropos, visto que as 

figuras de retórica não são meros ornamentos adjacentes ao 

pensamento, mas constituem um trabalho específico sobre a 

própria significação. Esta é a base da teoria das tópicas, que se 

dedica ao plano expressivo da música, fundando todo um 

processo de significação que penetra o plano mais estrutural 

(Moisés, 2004, p. 188). 

          Segundo (Piedade, 2013) as tópicas são redirecionadas para localiza-las na música 

brasileira, que dentre as variadas encontram-se as tópicas “nordestinas”, sendo aquelas 

que trazem em sua elocution características que se aproximam da musicalidade da região, 

como o Nordeste profundo se apresentou musicalmente ao Brasil, através do ritmo de 

baião e do modo mixolídio que forma a escala “nordestina”. Essas tópicas tornaram-se 

índice da identidade brasileira nas composições nacionalistas de Villa Lobos, Camargo 

Guarnieri e de outros compositores que se opuseram ao atonalismo do movimento 

“Música Viva” dos anos de 1940. É a partir do conceito de tópicas (topoï) como lugar-

comum que buscaremos compreender como esses pontos podem revelar a “atmosfera” do 

Sertão, e consequentemente seu discurso. Para isso tomamos a Ária “Cantiga” da 

Bachiana nº 4 em que foram realizados alguns procedimentos metodológicos de análise 

e percepção musical. Apesar da explícita referência à região, serão através de observações 

analíticas que se pretende identificar aproximações ou distanciamentos com o tema. A 
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contribuição que esperamos trazer com este texto é, que através das Bachianas Brasileiras 

de Villa Lobos, seja possível elaborar outras ou novas interpretações sobre a região 

considerando os nexos históricos e culturais construídos em torno dela. 

 

O Sertão das Bachianas 

O Sertão descrito ou imaginado nas Bachianas Brasileiras faz alusão a uma das 

sub-regiões mais inóspitas do Brasil, localizado entre a Zona da Mata e o Agreste, que 

tem por característica física um clima quente e seco, vegetação em caatinga73 e longos 

períodos de estiagem, que o delimita do restante da região Nordeste do país. De origem 

na palavra latina sertanus, que significa área deserta ou desabitada, derivada de sertum, 

sinônimo de bosque, também denominada de “desertão” pelos portugueses no século 

XVI, que ao sair do litoral e interiorizar-se Brasil a dentro percebeu-se a grande diferença 

de paisagem, clima e vegetação. Apesar de contrastantes percepções dessa região, tanto 

climática como social e histórica, marcada por lutas separatistas no Brasil, são os aspectos 

de sua cultura musical que destacamos neste trabalho. A singularidade da cultura musical 

do Sertão deve-se, sobretudo, a contribuição da miscigenação de povos que ali estiveram, 

como portugueses e espanhóis com modinhas e arabescos mourísticos aliados aos cantos 

indígenas e ritmos africanos, fazendo nascer estilos marcantes para a região, como aboio, 

baião, emboladas, maracatu rural, toada, xote, xaxado, que em sua maioria são 

acompanhados de danças e festejos sazonais. Dos ritmos mais característicos e 

expressivos do Sertão nordestino, estão o baião, o forró, o xaxado e a embolada. Para 

(Caldas, 2010) é muito provável que a dança baião se tenha originado a partir da 

influência de danças africanas como o lundu, calango e batuque, e de danças de origem 

ameríndia como o cateretê em tupi, uma dança em roda; e similarmente podemos apontar 

o caruru, em tupi-guarani, uma dança de origem religiosa também encontrada no pantanal 

no estado de Mato Grosso, na região Centro Oeste do Brasil, que em roda como um ritual, 

o cantor e o violeiro saúdam o divino citando versos bíblicos entre histórias populares. 

“As danças são acompanhadas de palmas pelo público, que seguem sugerindo temas em 

desafio numa disputa de versos improvisados, com regras de rima muito semelhante aos 

trovadores medievais” (Calda, 2010, p. 10).  

                                                           
73 Caatinga – palavra de origem indígena tupi: ka’a (mata) e tinga (branca), é o único bioma exclusivamente 

brasileiro, que seu patrimônio biológico se encontra em totalidade na região nordeste do Brasil. 
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Figura 1. Ritmo do Cateretê, Caruru e Calango (próximos ao Baião). 

 

Fonte: Medeiros (2014). 

          Apesar da influência indígena dos ritmos do cateretê, caruru e calango, foi a dança 

africana lundu que mais definiu o baião, tanto no ritmo quanto na melodia, devido a ampla 

miscigenação ocorrida nos séculos XVIII e XIX, provocando uma hibridação musical no 

país (Fryer, 2000; Caldas, 2010, p. 19). Os autores aprofundam essa influência ao 

relembrar que foram os povos africanos, apesar de sua condição de escravos, que 

trouxeram e enriqueceram a cultura brasileira com essas danças, inclusive as do Porto 

Luanda em várias formas de lundu, sendo incorporadas aos ritmos indígenas, dando ao 

lundu uma posição de importância na música brasileira, ao ser chamado de “afro-

brasileiro”, por formar a base rítmica da música popular durante o período colonial 

(Caldas, 2010, pp. 4-16). 

           Mário de Andrade no seu estudo sobre a música popular e folclórica brasileira 

disse que foi através do lundu, que os povos africanos deram  à música brasileira o melhor 

de sua musicalidade, como a sistematização da síncope e o uso da 7ª abaixada, dando 

origem à escala nordestina, uma denominação popular para alguns tipos de escalas 

exóticas comuns no baião e no xote (Andrade, 1972, p. 49). Visto que não se conhecem 

outras referências ao termo, na prática, ele pode representar três escalas musicais distintas, 

duas modais em seu formato moderno e uma exótica. 

Figura 2 - Modos gregos que deram origem à Escala Nordestina. 

 

Fonte: Wikipédia74 

                                                           
74 Arnie: «The mixolydian mode / Dominant seventh scale» in Mel Bay's Encyclopedia of Scales, Modes 

and Melodic Patterns. Mel Bay, 2003.  
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          É a característica melódica da 7ª abaixada do modo mixolídio, que se denomina a 

escala nordestina, como também o ritmo sincopado. Fryer ao examinar a história de vários 

ritmos brasileiros, liga-os às suas origens africanas numa perspectiva útil para 

compreender como as raízes do baião fizeram dele um gênero musical nacional e popular. 

Para o autor, essas considerações são fragmentos deixados de diversas fontes, inclusive 

da tradição oral, que dão testemunho da execução das danças lundu e baião, sendo 

possível entender as similaridades e as conexões entre elas.  

Em 1859, o botânico brasileiro François Freire Alemão (1797-1874) 

visitou o Ceará e viu uma dança que chamou de “baiana” 

(literalmente, mulher da Bahia) que era dançada numa casa com 

telhado de sapê e, apenas, pelos homens, todos jovens, acompanhada 

pelo violão. Os participantes dançavam sozinhos, ou em pares, 

executando passos ágeis e difíceis, com posturas, ora graciosas, ora 

grotescas, enquanto cantavam. (Cunha & Damasceno, apud Fryer, 

2000, p. 125). 

          Fryer levanta a hipótese de que essa dança fosse a versão nordestina do lundu, 

conhecida como lundu baiano, ou baião. Tanto no lundu, como no baião, um círculo era 

formado pelo público e, no centro, os dançarinos formavam pares, homens com mulheres, 

improvisando movimentos rápidos e acrobáticos de pernas e pés, acompanhados pelo 

violão. A música deixava espaço, para os cantores improvisarem melodias, às vezes, em 

forma de desafio, entre as sessões de dança, como se fosse interlúdios musicais. O baião 

início do século XX foi bastante diversificado, tendo diferentes formas de execução 

instrumental. No estado de Sergipe era acompanhado por violão e pandeiro; na Paraíba 

com botijão; e no Maranhão com rabeca. Denominado igualmente como dança, o baião 

podia ser executado tanto por um único indivíduo, como por dois, três e até um grupo 

maior. “A substituição dos solistas podia ser efetuada por meio da umbigada, por 

castanholas de dedos, por um cumprimento executado diante daqueles que deviam ser 

substituídos ou jogando um lenço da sorte” (Fryer, 2000, p.130). Sobre as aproximações 

e semelhanças entre o lundu e o baião, trazemos uma transcrição feita por Karl Friedrich 

Phillip Von Martius75, onde nota-se elementos similares com transcrições das músicas de 

Luiz Gonzaga76, como a sequência rítmica de colcheias e semicolcheias, e na melodia a 

7ª abaixada, anteriormente descrita Mário de Andrade, caracterizando uma escala de Mi 

mixolídio (modo): mi, fá #, sol #, lá, si, dó#, ré, mi.  

                                                           
75 Martius, Carl Friedrich Phillpp von (1794-1868). Antropólogo, botânico e pesquisador alemão que viveu no Brasil. 
76 Luiz Gonzaga, denominado o “rei do baião”, por ser um dos artistas brasileiros que mais divulgou e deu 

visibilidade ao Nordeste e ao Sertão através do baião. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares  

 

 242 

Após adaptações instrumentais e coreográficas, o padrão rítmico que consiste no 

baião é a sequência de uma colcheia pontuada e uma semicolcheia, executado por três 

instrumentos, o “trio nordestino”, composto de triângulo, acordeon e zabumba, uma 

espécie de tambor rústico típico do Sertão (Caldas, 2010, p. 11,12). Em versões mais 

antigas, o pulso é mantido pelo triângulo e zabumba, a harmonia pelo acordeon ou violão, 

e a melodia, cantada ou as vezes tocada pelo pífaro; e em versões mais recentes; é também 

executada com a variação de agogô e pandeiro, como no exemplo a seguir: 

Figura 3 - Base do ritmo de baião. 

 

 

Fonte: Baião/zabumba77. 

 

             Do ponto de vista estritamente de análise duracional, e considerando a construção 

fenomenológica de análise rítmica Just in Time (Lopes, 2003; 2008), poderemos aferir 

que as qualidades perceptuais do ritmo base de baião (Figura 3) demonstram uma clara 

acentuação no 1º tempo, fundamental para uma efetiva receção cognitiva da métrica 

binária característica. De forma complementar, a idiossincrasia de movimento (i.e. 

dançável) do baião é percepcionada através do grande desiquilíbrio rítmico-métrico 

realizado, e expresso, pela semicolcheia na parte final do 1º tempo (ponto métrico 

bastante instável) e da colcheia na segunda parte do 2º tempo. Estando esta colcheia 

posicionada num ponto métrico relativamente instável, no entanto menos instável que a 

semicolcheia que a precede, ela acaba por iniciar a resolução perceptual do compasso 

binário, antecipando e resolvendo a instabilidade previamente iniciada e contribuindo 

para uma enfática resolução no 1º tempo que a sucede; estabelecendo perfeitamente assim 

a desejada métrica binária. Podemos então resumir que do ponto de vista da análise 

rítmica, o baião, através de uma funcional métrica binária, infere perceptualmente uma 

clara sensação de movimento a dois tempos: repouso/ação.  

 

 

                                                           
77 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnrMTKzK_T-dSKYMzxErTOkGW6m1gEF-1bBZUoEIWs-e8OaJr4.  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnrMTKzK_T-dSKYMzxErTOkGW6m1gEF-1bBZUoEIWs-e8OaJr4
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           Do baião, com origem no lundu, derivou-se o forró ganhando popularidade em 

todo Brasil por seu apelo menos dramático e mais festivo no período das festas juninas.  

 

Figura 4. Variações rítmicas do ritmo de baião. 

 

Fonte: Baião/zabumba78. 

 

         Com o forró outros gêneros são cultivados na música do Sertão, sempre associados 

às festas, a dança e também a poesia popular, de grande habilidade na rima e na arte de 

improvisar versos, como a embolada e o coco de roda. Nesses gêneros é comum a 

presença de dois ou mais, como xote e baião; toada e marcha rancheira, aboio e baião, 

coco e embolada, não interferindo nem descaracterizando a música como um todo. O xote 

apesar de ter uma forma particular de ser executada no Sertão, também é encontrado em 

outras regiões do Brasil, como nas regiões Centro-Oeste e Sul. Nessas regiões o xote, 

também é chamado de xótis, chótis ou escocesa, e seja qual for a sua denominação 

consiste num ritmo binário (2/4) e também quaternário (4/4), oriundo de uma dança de 

salão de origem europeia, que no Nordeste é executada como um ritmo/ dança também 

próximo ao forró. O xote, de origem alemã, significa “escocesa”, em referência à polca, 

em Portugal é conhecido como chotiça, que ao ser levado ao Brasil e misturar-se aos 

ritmos africanos, tornou-se apenas xote, como uma dança muito versátil. 

          Eis algumas de suas variações: 

 

 

                                                           
78 Fonte nº 5, referente ao site visitado. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares  

 

 244 

Figura 5. Variações rítmicas do xote e xaxado. 

 

Fonte: Baião/zabumba79. 

 

          O xaxado, diferente do xote, não é uma dança encontrada em todo o Brasil, mas 

característica do Sertão, considerada uma variação do baião, sendo uma dança mais rápida 

e alegre, sapateada e geralmente acompanhada de um grupo instrumental composto por 

zabumba, dois pífaros e uma caixa clara.  Como o baião, o xote e o xaxado, os ritmos de 

coco e embolada, são também chamados de “coco de improviso” ou “coco de repente”, 

que no Sertão tomam amplitude com a arte do improviso formado por uma dupla de 

“cantadores”, que ao som enérgico e “batucante” do pandeiro, montam versos com 

métrica precisa, de sons rápidos e improvisados, em que os parceiros estabelecem um 

desafio para quem der a resposta mais rápida e ritmada, por isso também ser chamado de 

“desafio” de cantadores com pandeiro ou viola. 

A embolada é executada tanto nos sertões como nas zonas do litoral, 

seguindo as mesmas características de melodia declamatória, um 

movimento rápido de intervalos, com texto geralmente cômico, 

satírico ou descritivos, podendo ser composto de uma sucessão de 

palavras ligadas apenas pelo seu valor fonético, sendo que nos dois 

últimos casos o texto é muitas vezes repleto de aliterações e palavras 

ontogolíticas de pronúncia difícil, o que aumenta pela rapidez do 

movimento musical. Para a estrutura poética, são usados versos de 

sete ou cinco sílabas, com quadras e oitavas, que se repete dando 

movimento e graça à música (Alvarenga, 1950, p. 278). 

             Segunda a autora, a embolada se enquadra mais como um método poético-musical que 

propriamente como uma forma ou gênero, e seguindo a mesma característica, está o coco, 

elaborado a partir da improvisação rítmica de versos com características indígenas e africanas.  

                                                           
79 Fonte nº 5, referente ao site visitado. 
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A meu ver, o coco representa a fusão mais harmoniosa entre a 

musicalidade cabocla e a negra. Mas o canto a tempo, marcado 

pelo ruído de instrumentos percutidos e pelas palmas das 

circunstâncias e a feição coreográfica com dançarinos 

executando os seus passos, isoladamente e sucessivamente, no 

meio do circulo, formado pelos demais, deixa transparente a 

contribuição africana (Azevedo, 1944, pp. 240-241). 

          O ritmo do coco presente tanto no Sertão, também é chamado no litoral de coco-

de-praia; coco-de-ganzá, sendo este último apenas instrumental; coco-de-fila, apenas 

dança; e samba-de-coco, música e métrica. Os instrumentos usados nas formas de coco 

são: o ganzá, um tipo de chocalho indígena cilíndrico em folhas de flandres; o pandeiro e 

o surdo, juntamente com as palmas dos dançarinos. Segundo (Santos, 2000, p. 31; 

Azevedo, 1944, p. 241), a dança, inicialmente trazida dos campos de trabalho, da extração 

do coco nos litorais, chega até os engenhos de cana-de-açúcar e no pisar do barro para a 

construção das casas de pau‐a‐pique, entre outros, caracterizada pela improvisação do 

canto e o sapateado na dança. O canto nas várias formas de coco é dividido em estrofes 

improvisadas com refrão e coro, acrescidos de outros motivos melódicos em andamento 

rápido e sincopado, e as características mais ligadas ao baião são: o improviso nas 

melodias, a síncope e o desenho rítmico executado no surdo. 

Figura 6. Ritmo de Coco próximo ao Baião – Ritmo da Embolada.  

 

Fonte: Medeiros (2014). 

         Em sua notação, observa-se a mesma métrica da melodia declamatória repetida e 

com rapidez, com a sequência de colcheias e semicolcheias, em andamento movido e 

acentuado no 1º tempo. Dos gêneros musicais apresentados, apesar de haver outros, 

segundo os autores citados, os mais característicos do Sertão são os de baião e da 

embolada, sendo esses identificados em partes das Bachianas de nº 1, na Introdução 

“Embolada”; e na de nº 4, na Ária “Cantiga”. 
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As Bachianas “sertanejas” 

A Série Bachianas Brasileiras de onde foram retiradas as partes para apreciação 

musical sobre o tema do Sertão, consiste num conjunto de nove suítes para diversos 

grupos instrumentais e vocais, que remete à música de J. S. Bach.  

A obra está situada na corrente neoclássica da primeira metade do século XX e 

foram escritas entre 1930 a 1945. Em cada suíte funde-se de maneira própria com a 

música folclórica e popular brasileira, especialmente no estilo do Choro e a musicalidade 

sertaneja, com traços do impressionismo francês e do romantismo alemão, acentuando a 

brasilidade. 

A obra compreende a síntese entre a matriz musical brasileira e a 

linguagem de Johann Sebastian Bach, observada como uma 

concepção universalista e profundamente eurocentrada, a qual 

orientou Villa Lobos em olhar para o folclore musical dando-lhe 

um tratamento ‘bachiano’ a fim de eleva-lo ao patamar universal, 

e igualmente parte do pensamento modernista de Mário de 

Andrade (Applegate, 1998, p. 98). 

         Essa é uma das características da obra, seu sincretismo musical em que se fundem 

procedimentos diversos na sua origem, sendo conciliáveis entre os estilos popular e 

erudito (Kiefer, 1997). Das características estilísticas das Bachianas, está o uso do baixo 

contínuo, melodias superpostas, referências a trechos e finalizações utilizadas em Bach, 

a quem Villa Lobos lhe faz uma homenagem. A Série também estrutura-se a partir de um 

título duplo, onde o primeiro nomeia de forma neoclássica e o segundo aponta mais 

especificamente sua característica típica brasileira, como na Bachiana nº 1: na Introdução 

“Embolada”, no Prelúdio “Modinha” e na Fuga “Conversa”, nessa suíte tem-se o exemplo 

do primeiro título neoclássico e o segundo em referência ao estilo musical brasileiro que 

inspirou o compositor na suíte. É bem certo que através da história da música muitas 

correntes estéticas tiveram origem, floresceram e frutificaram e muitas posições pessoais 

foram tomadas em relação à criação artística, ora apoiando-se em premissas intelectuais, 

considerações de ordem filosófica, ora em implicações políticas e sociais, e Villa Lobos  

não fugiria a isso, seguindo sua “verdade” ou intuição artística, descobriu certa afinidade 

de procedimentos entre a música de Bach e a manifestação do populário musical brasileiro 

(Nóbrega, 1971). 
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          As Bachianas aqui denominadas de “sertanejas”, são aquelas que trazem o tema 

do Sertão desenvolvidos em suas partes, seja pela presença de ritmos como do baião e da 

embolada, ou de temas de canções populares de tradição oral que trazem à superfície a 

ideia da região, são elas: a Bachiana nº 1, na Introdução “Embolada”; a de nº 2, na Dança 

“Lembrança do Sertão”; e a Bachiana nº 4 nas partes Coral “Canto do Sertão” e Ária 

“Cantiga”. Nelas estão presentes, além do título duplo, uma referência à paisagem e fauna 

sertaneja. 

 

  A Ária “Cantiga”  

          A Ária é o terceiro movimento das Bachianas Brasileiras n.4, e foi escrita em 1930 

para piano solo, e em 1941 para orquestra, tendo como diferença entre as duas versões 

apenas o timbre da instrumentação. Suas duas principais características são: a referência 

ao estilo de composição com traços do barroco de Bach, por isso “bachiana”; e o folclore, 

por isso “brasileira”, que é evidenciado em dois momentos, na Ária como parte designada 

à canção que pertence a um contexto instrumental; e na Cantiga em que se encontram três 

tendências: o nacionalismo, o neoclassicismo e o modalismo. 

           O nacionalismo aparece através da citação melódica da canção popular “Ó mana 

deix’eu ir...” ou ainda como “Ó mana deix’eu ir pr’o Sertão do Caicó”, região rural do 

Nordeste, recolhidos por Mário de Andrade em 1918 e catalogados no Cancioneiro 

Popular Nordestino em 1938. Esse nacionalismo ainda é representado ritmicamente pelo 

baião e com melodia da 7ª abaixada, no modo mixolídio, que na versão orquestrada é 

executada por flautas e flautins, a fim de reproduzir a sonoridade de bandas de pífanos 

nordestinas. O neoclassicismo, está na peça como forma sonata, e utiliza o sistema modal 

e não o tonal; e o modalismo, escolhido no modo mixolídio desenvolve-se da seguinte 

forma na peça: Introdução A-B, Desenvolvimento B-A e Coda A-B.  

         Na Introdução em Ré bemol nota-se a sequência de acordes cromáticos 

descendentes que chegam até a dominante da tônica para resolver em Fá uníssono, que 

faz dessa nota um pedal. Daí segue a parte A com o tema da “Cantiga” em andamento 

Lento, salientando algumas dissonâncias e depois desenvolvido mais rápido, quase ad 

libitum. Sendo essa a primeira “tópica nordestina” identificada em linha laranja (figura 

7), constatando uma aproximação.  

Na parte B, retoma o Lento e segue em andamento um pouco mais movido. 
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Figura 7. Partitura da Ária “Cantiga” - Introdução e parte A (Lento) 

 

Fonte: Scribd, 2019. 
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          Figura 8 - Parte A (final); Desenvolvimento – parte B (Vivace) 

 

Fonte: Scribd, 2019 

            O Desenvolvimento, dividido em B-A, a parte B está em Vivace, com intervenção 

direta do ritmo de baião e superposições do tema que reaparece em meio a dança desse 

movimento, que ao final retoma o Lento com o tema A. Encontra-se nessa parte outras 

“tópicas nordestinas” do baião e do mixolídio, sendo essa uma aproximação com o tema, 

destacado nos círculos em azul, o baião, e na linha laranja, o tema da canção “Ó mana 

deix’eu ir...”, mais acentuado (figura 8). 
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Figura 9. Desenvolvimento (continuação) – parte B (Vivace); Desenvolvimento (final) – parte A 

(Moderato). 

 

Fonte: Scribd, 2019. 

            Na Coda encontram-se aspectos diversificados da peça. Inicialmente observam-se 

elementos, motivos melódicos de A e B na mesma sequência de acordes, que segundo Nóbrega 

(1971), são dicotomias entre o tradicional e o modo, referente à forma sonata e o folclore, 

respectivamente; o moderno, com o uso de dissonâncias e cromatismos; o urbano, com uso de 

instrumentos e público alvo; o rural, ao trazer temas da música nordestina e do baião; e o global 

por ser música erudita na estrutura de composição e regional nos elementos brasileiros 

manipulados na peça. Sob essa dicotomia poderiam estar pontos de distanciamento, mas pela 

presença incisiva das “tópicas nordestinas”, eles não se distanciam do tema na composição. 
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Figura 10. Desenvolvimento (final) – parte A (Moderato); Coda – parte A – B 

 

Fonte: Scribd, 2019 

          Em observação da partitura, claramente encontram-se as tópicas nordestinas que 

aproximam o tema e podem ser percebidas na peça. O compositor utiliza os elementos 

rítmicos e melódicos como parte de sua ideia da região, o baião de origem africana e 

indígena, e a melodia em tonalidade menor de origem ibérica, perpetuada na tradição oral, 

características culturais do Sertão enquanto lugar que guarda ou mantém essas tradições, 

sendo por isso tratado seu regionalismo, nos costumes, na forma de ver o mundo, na 

consciência de que a vida nessa região tem que ser sofrida por suas razões naturais e 

históricas, contribuindo, portanto, para a cristalização do “mito do Nordeste e do Sertão”, 

o lugar imutável. Dessa delimitação de concepções e tópicas, surge outra indagação: 

poderia esse regionalismo não ser mais percebido? Ou não mais oferecer identidade com 

a região? Para investiga-lo através da Ária “Cantiga”, foi elaborada uma atividade 

experimental descritiva de percepção e apreciação musical.  
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Identificando o tema na obra: aproximação ou distanciamento? 

           Após verificação do tema “Sertão” na Ária “Cantiga”, em que foram constatadas 

aproximações com o tema e, consequentemente, suas implicações no imaginário da 

região, buscaremos sob outra perspectiva, como o tema pode ser percebido para além do 

recurso da partitura.  Na partitura foi possível identificar as “tópicas nordestinas” como 

tropos na construção da retórica musical, esse é um recurso visível e possível de 

interpretação, redução e sustentação do tema na obra, sendo uma importante ferramenta 

de análise e foi por muito tempo o registro que assegurou a perpetuação do material 

musical. Segundo Lopes (2014, p. 24):  

A cultura ocidental de investigação e transmissão de 

conhecimento foi ao longo da história utilizando o texto escrito e 

dados quantificáveis como princípios base da sua postura 

científica, delineando uma perspectiva de base cartesiana. No que 

respeita à música, esta perspectiva quantificável é também fruto 

do grande desenvolvimento que a notação musical 

necessariamente sofreu, e que por seu lado acabou por servir bem 

a perspectiva da objetivação da música através de uma 

representação em papel. 

          Por considerar que a música é mais que a indicação da partitura numa racionalidade 

de uma formalização escrita, a notação traz consigo parte ou ideia do que a música é, 

porém, não sendo a sua totalidade. Deste modo, trata-se de um “objeto” auditivo que 

acontece no tempo, no kronos, e também passível de diferentes percepções, sendo 

influenciado pelo meio histórico e cultural, de como foi elaborado e, aqui salientamos, 

como é recebido, ouvido e apreciado. Consciente de sua amplitude, trazemos nessa etapa 

da análise da peça, a importância do ouvinte como parte do processo ou cadeia de 

percepção musical, a fim de descrever, indicar e verificar aproximações ou 

distanciamentos do tema na Ária “Cantiga”.  

          A relevância dada à voz do ouvinte e sua opinião parte também de que as 

experiências musicais não sejam desperdiçadas, segundo (Medeiros e Lopes, 2019) a 

importância de compartilhar o conhecimento dá-se também em ampliar o presente 

aproveitando as diferentes experiências musicais, como compreensão do seu tempo e do 

indivíduo nesse processo. Ao aproximar-se da obra de Villa Lobos (2019, p. 16-17), 

percebe-se o quanto é possível ser ressignificada pelo trânsito bilateral entre temas da 

cultura popular e erudita sem que ambas percam sua essência e estrutura.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares  

 

 253 

          Como a primeira parte contou com a identificação das “tópicas nordestinas” na 

partitura, a segunda parte, constitui a descrição do tema a partir da audição da peça em 

gravação de áudio. A atividade de caráter experimental, não quantitativa, apresentou uma 

projeção da opinião do ouvinte e sua percepção do tema na peça. As questões da atividade 

foram elaboradas com o intuito de obter informações mais próximas ao tema do Sertão, 

o que viria identificar a região e sua contemporaneidade, mas também deixando um 

espaço “livre” para manifestação da opinião pessoal e sugestão de outros títulos à peça, 

como forma mais sutil de percebê-la. Foi então que chegamos às seguintes questões: “Que 

instrumentos é possível identificar nessa música?”; “Há alguma melodia em destaque? 

Qual seria? E que instrumento faz essa melodia?”; “O que viria parecer mais próximo 

com o Sertão nessa música?”; “Que título você daria a ela?”; “Dê a sua opinião em relação 

se aprecia ou não essa música, e porquê”. 

            Dessas questões respondidas, foram quantificadas da seguinte forma: “Quantos 

identificaram os instrumentos”; “Quantos perceberam o solo durante a música”; “Quantos 

identificaram o instrumento solista”; “Quantos identificaram o tema do Nordeste ou 

Sertão”; “Quantos gostaram da música”; “Quantos deram outro título à música”; 

“Quantos associaram a música aos dias de hoje”. A quantificação das respostas será 

mostrada nas tabelas 1 e 2 a seguir. 

         A atividade foi realizada com estudantes do ensino médio (secundário) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, em diversos 

campus da instituição, tendo um total de trezentas respostas, aproximadamente. Foi 

executada sob orientação dos professores de Música do Instituto, que procederam da 

seguinte forma: apresentaram à audição da Ária “Cantiga”, primeiro em gravação para 

piano e depois para orquestra, sendo ouvida por duas vezes, sem indicação do título nem 

da obra, apenas sobre a temática do Sertão nordestino e o compositor Villa Lobos, 

anteriormente estudado no programa de Música. Após a audição, os estudantes 

descreveram suas impressões na peça, identificações com o tema e o que perceberam dos 

instrumentos. Eis alguns resultados: 
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Tabela 1. Respostas à atividade experimental 

Quantos identificaram os 

instrumentos  

30 % sim 20 % não 10 % não souberam 

responder 

40 % perceberam 

outros instrumentos 

Quantos perceberam o solo 

durante a música 

30% sim   50% não 20% não souberam 

responder 

----- 

Quantos identificaram o 

instrumento solista 

20% sim 50% não 20% não souberam 

responder 

10% não 

responderam 

Quantos identificaram o tema do 

Nordeste ou Sertão 

20% sim 40% não 30 % não souberam 

opinar 

10 % não 

responderam  

Quantos gostaram da música 30% sim 50% não 10 % não souberam 

opinar 

10 % não 

responderam 

Quantos deram outro título à 

música 

60% sim 30% não   ----- 10% não 

responderam 

Quantos associaram a música 

aos dias de hoje 

20% não 60% não 10 % não souberam 

opinar 

10% não 

responderam 

Fonte: Medeiros (2019) 

Tabela 2. Respostas à atividade experimental. 

Algumas sugestões de títulos Algumas opiniões sobre a audição da peça 

“Brincando na chuva” - É bonita, mas não gosto! 

“A festa de Caicó” 

(Sobre a canção “Ó mana deix’eu ir...”) 

- É triste e as vezes alegre 

 

“Subindo a Serra de Martins” 

(Região no oeste do estado do Rio Grande do Norte) 

- É confusa, mas gosto, aprecio 

 

“A Missão” 

(Sugestão de um filme) 

- Lembra o filme “A Missão” 

 

Fonte: Medeiros (2019) 

          Os procedimentos tiveram por objetivo entender como o compositor tratou a 

sonoridade sertaneja em sua obra e como pode ser identificada nos dias de hoje. Na 

primeira parte com a verificação das “tópicas nordestinas” na partitura, foi possível 

observar aproximações do tema na peça, principalmente como os elementos rítmicos e 

melódicos estavam dispostos. Na segunda parte, na atividade experimental, verificou-se 

que a partir das respostas obtidas, não houve exatamente uma aproximação do tema na 

peça, mas um distanciamento. Com isso observamos que apesar da presença do baião e 

da canção popular, não significa que a peça traga à superfície o tema do Sertão, mas outras 

ideias sobre a região, ou nela pode estar contida outra região.  
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          Se os procedimentos realizados ainda não elucidam especificamente a questão, pelo 

menos apontam traços de identificação do tema, oferecendo nesse processo algumas mais 

questões:  O que a sonoridade da peça traz da região? Que aspectos podem causar 

identificação, aproximação e afetos com a região? Seria essa uma relação com a paisagem 

sonora ou apenas uma percepção do ambiente a partir de sua referência climática e 

histórica? São essas e outras questões que pretendemos que surjam no decorrer da 

investigação em curso a fim de que possam elucidar melhor a problemática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos procedimentos realizados encontramos tanto aproximações como 

distanciamentos com o tema, causando grande interesse a investigação futura. Na 

primeira etapa, foram identificadas as tópicas “nordestinas” na Ária “Cantiga” da 

Bachiana nº 4, em que foram localizadas, classificadas e observadas em seu movimento 

na construção da retórica “sertaneja”. Na segunda parte, com a audição e participação do 

ouvinte, os estudantes do Instituto Federal, o tema se distanciou da peça sendo 

identificados outros aspectos, como da paisagem, de eventos, e até de filmes, com poucas 

associações ao tema, mesmo que o ritmo de baião e da canção popular tenha sido 

percebida por alguns, ainda não foram suficientes para identificar a cultura regional. Com 

isso, abre-se um campo de pluralismo de tendências sobre os topoï, como lugar-comum, 

e o imaginário do que pode revelar. Se a ideia de Sertão está próxima ou distante ainda 

não temos a reposta, mas afirmamos que é a participação do ouvinte, enquanto agente 

nesse processo que irá ampliar essa percepção da obra.  A discussão, ainda que preliminar, 

que levantamos ao trazer o tema sobre “O Sertão imaginado na Ária ‘Cantiga’ das 

Bachianas Brasileiras”, parte da necessidade contemporânea de construir novas leituras e 

interpretações de um lugar, de sua cultura musical, sem apenas estar apegado a conceitos 

elaborados a mais de um século. É a possibilidade de elaborar múltiplas narrativas sobre 

a região além de seus estereótipos, de suas “verdades” historicamente aceitas. Com isso, 

questionamos também o que seria mesmo necessário nessa mudança de postura, ou se 

isso implicaria numa perda de identidade? Ou até mesmo se numa perspectiva de 

contemporaneidade progressista haverá interesse em cristalizar identidades construídas 

em contextos do passado? Com a investigação em curso, pretendemos assim contribuir 

para uma visão sociológica das Bachianas Brasileiras “sertanejas” de Villa Lobos.  
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