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NOVAS IDENTIDADES E GÊNEROS MUSICAIS NO MUNDO 

GLOBALIZADO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO ESTUDO DOS FESTIVAIS 

DE MANTRAS DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

New identities and musical genres in the globalized world: a reflection from the study 

of mantras festivals of Rio de Janeiro, Brazil 

 
WOLFF, Marcus Straubel1  
  
 

Resumo 

A partir da investigação realizada sobre os Festivais de Mantras realizados no Rio de Janeiro por diversos 
grupos, pretende-se refletir sobre o desenvolvimento de gêneros musicais híbridos, compreendendo-os 
como parte do processo mais amplo da globalização que gerou a world music, bem como as mediascapes 
(que permitem a disseminação, em escala mundial, das possibilidades de se produzir informações por meios 
eletrónicos) por um lado e possibilitou, por outro, que grupos musicais brasileiros entrassem em contato 
com o que se produz na “aldeia global”. Também se procura refletir sobre a possibilidade de surgirem novas 
identidades através dessa nova produção musical. Para isso focalizamos os grupos cariocas que 
participaram dos Festivais de Mantras de 2003 e 2004 na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 
compreendendo-os como parte de um processo de globalização. Tais grupos cariocas, vinculados à cultura 
indiana, procuram expressar suas particularidades e diferenças através dos festivais de música que 
organizam. O modelo de pesquisa adotado baseou-se numa perspetiva dialógica, buscando-se a elaboração 
de um texto polifónico, resultante do diálogo com os consultores, de modo a dar voz às trajetórias dos 
grupos, às diferenças existentes entre eles, e entre os grupos e o cenário cultural carioca.  

Abstract 

Taking an investigation about the Festivals of Mantras performed in Rio de Janeiro by different groups as 
a starting point, one intends to reflect about the development of hybrid musical genres, understanding them 
as part of the wider process of globalization that generated the world music as well as mediascapes and 
made possible, by another side, for Brazilian music groups to enter in contact with what is produced in the 
“global village”. Also one tries to reflect on the possibility of arising new identities through this new 
musical production.   In order to do so one has focused in native musical groups of Rio de Janeiro that took 
part on the so called Festivals of Mantras organized in 2003 and 2004 in the town of Rio de Janeiro, RJ, 
Brazil understanding them as part of the process of globalization once these groups, linked to Indian culture, 
try to express their peculiarities and differences through the festivals of music that they organize. The model 
of research adopted was based in a dialogic perspective, searching to elaborate a polyphonic text that results 
from a dialogue with the consultants, giving voice to their routes, the differences among them and between 
the groups and Rio’s cultural scene.  

 

Keywords:  post-modernity; post-coloniality; construction of identities; music festivals; music hybridism.  

Palavras-chave: pós-modernidade; pós-colonialidade; construção de identidades; festivais de música; hibridização na música. 

Data de submissão: Janeiro de 2011 | Data de aceitação: Março de 2011.  

 
1 MARCUS STRAUBEL WOLFF  - Universidade Candido Mendes, Campus Friburgo e 
Rio, Rio de Janeiro. BRASIL. E-mail: mswolff@hotmail.com.  
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1. A EMERGÊNCIA DO “ORIENTE” NO BRASIL 

A partir da investigação dos discursos produzidos pelos membros dos grupos 

participantes dos mencionados Festivais de Mantras2 e da análise das próprias músicas 

produzidas, busca-se compreender a diversidade existente entre os doze grupos que 

participaram dos festivais e ao mesmo tempo busca-se verificar como tal diversidade se 

expressa através dos vários estilos musicais que estão realizando, alguns em busca de uma 

reconstrução “autêntica” da música indiana, enquanto outros assumindo a fusão da 

música popular brasileira com as tradições musicais da Índia. A despeito de toda essa 

diversidade entre os grupos, levantou-se no projeto inicial dessa pesquisa a hipótese de 

verificar se seus estilos musicais estariam contribuindo para a construção de uma 

identidade minoritária no Rio de Janeiro (RJ)3. 

Utilizo o termo identidade minoritária para diferenciá-la da identidade brasileira 

tal como foi construída e definida desde os anos trinta quando passou a ser vista como 

resultante da fusão dos elementos culturais trazidos pelos povos formadores4 - uma ideia 

de identidade nacional fixa, baseada numa suposta unidade cultural que ainda podia ser 

elaborada nos anos 30, mas que se tornou dificilmente sustentável no mundo pós-

moderno e pós-colonial, no qual as tendências de criação de identidades tornaram-se mais 

setorializadas, ultrapassando as fronteiras das nações. 

Esse fenômeno está relacionado a um processo de mudanças diversas que se 

acentuou após os anos 70. Segundo diversos autores, as identidades nacionais entraram 

em colapso, já que “o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 

em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático”, 

como observou S. Hall (2000, p. 12).  

 
2 O termo “mantra” a rigor refere-se somente aos cânticos religiosos em sânscrito, já que os termos “bhakti 
git” e “bhajan” dizem respeito à música devocional hindu cantada nas línguas vernáculas desde o período 
medieval indiano (1300 – 1555), de acordo com Guy Beck (2000). No Brasil, no entanto, o termo “mantra” 
tem sido usado indiscriminadamente.  
3  No caso dos doze grupos participantes dos festivais mencionados cumpre esclarecer que todos sem 
exceção são filiados, ao menos foram ligados em suas origens, a grupos de yoga ou movimentos religiosos 
de cunho hindu. 
4 Em seu Ensaio sobre a Música Brasileira (1928), Mário de Andrade compreendeu a música popular como 
sendo a mais completa criação da “raça brasileira”, o que indica a continuidade da utilização do conceito 
de raça no pensamento modernista, ainda que passasse a ser referida à sua dimensão cultural. De qualquer 
forma, a ideia de que a raça brasileira (e sua cultura popular) resultante das características dos povos 
formadores foi não apenas aceita como vista positivamente pelos modernistas que lutaram pelo 
enraizamento da cultura no solo nacional. O desafio enfrentado consistiu na superação da heterogeneidade 
das diversas manifestações da cultura popular em suas múltiplas manifestações locais e regionais de modo 
a se construir a brasilidade como um todo homogêneo. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Musicais 

 

 4 

O sujeito pós-moderno já não possui uma identidade fixa, permanente, essencial, mas 

assume diferentes identidades em vários momentos de sua vida, podendo-se falar em 

processos de identificação fluidos no lugar das antigas e estáveis identidades. Esse 

movimento responde às formas pelas quais os indivíduos são representados nos diferentes 

sistemas culturais que se multiplicam no mundo globalizado. Para isso, contribuíram também 

os sistemas microeletrónicos de reprodução musical, as novas mídias eletrónicas e a relativa 

facilidade com que os deslocamentos são feitos hoje em dia. À medida que diversos sistemas 

de significação e representação cultural multiplicam-se e tornam-se acessíveis, graças ao uso 

de sistemas globais na difusão de produtos locais, os sujeitos pós-modernos têm a 

possibilidade de articular diferentes identidades.  

Caracterizando o mundo contemporâneo, observa-se uma fragmentação da 

hegemonia do Ocidente e uma proliferação de novas identidades locais e regionais que 

ultrapassam as fronteiras dos Estados nacionais. O mundo pós-colonial tem sido 

compreendido também como aquele em que a polaridade centro/periferia é substituída pelo 

desenvolvimento de múltiplos centros e mercados polilaterais, tal como salientam Ian Biddle 

e Vanessa Knights (2004).  

O intercâmbio entre os mundos europeu e asiático tem uma longa história que não 

caberia recontar aqui. No entanto, cumpre mencionar que, como parte das complexas 

transformações pelas quais passa o mundo pós-moderno e pós-colonial, deve-se incluir o 

processo que Colin Campbell denominou de “orientalização do Ocidente”. Segundo esse 

autor, a teodiceia tradicional dos países cristãos, em que o “divino é transcendente e (...) 

separado do mundo” (CAMPBELL, 1997, p. 7) vem sendo substituída por uma teodiceia 

“essencialmente oriental em sua natureza” na qual “o divino é imanente em todas as coisas e 

é parte do mundo desde a eternidade” (ibidem). Esse fenômeno da emergência do Oriente, 

construído a princípio como uma categoria associada ao exótico e como contraponto ao 

Ocidente, tal como E. Said demonstrou em Orientalismo (1990), não ficou restrito ao 

contexto europeu e norte-americano. Se for verdade que foi principalmente para essas regiões 

que se deslocaram os imigrantes asiáticos, oriundos das ex-colónias europeias, a 

(trans)nacionalização de sua cultura tornou-se cada vez mais um fenômeno mundial, 

podendo-se citar como exemplo desse fato, a fama e a influência do escritor e compositor 

indiano R. Tagore no Brasil e na Argentina nos anos vinte e trinta5. 

 
5 Tagore passou pelo Brasil em 1924 a caminho da Argentina, onde uma verdadeira legião de fãs, liderados pela 
escritora Victoria Ocampo, o aguardavam ansiosamente (DYSON, 1996). No Brasil, o grupo de escritores reunidos em 
torno da revista Festa (Cecília Meireles, Tasso da Silveira e outros) sentia-se particularmente atraído pelos escritos de 
Tagore, mas só nos anos 40, obras como A Lua Crescente e Gitânjali foram traduzidas para o português (MEIRELES, 
1961). 
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Mas, enquanto na Inglaterra a influência de Tagore, Nobel de literatura em 1913, 

frutificou em Dartington Hall, uma instituição de ensino que, desde os anos 30, promoveu 

a compreensão da música e da arte indiana, servindo de modelo para diversas faculdades 

europeias, no Brasil o cultivo da arte e da música indianas precisou esperar por uma 

mudança do paradigma eurocêntrico, a despeito das iniciativas da escritora, educadora e 

poetisa Cecília Meireles (1901-1964), tradutora da obra literária de R. Tagore, com quem 

tinha grande afinidade. 

A emergência do “oriente” no Brasil tomou força somente no contexto da 

contracultura dos anos 60, quando as filosofias, terapias e religiões de origem oriental 

tornam-se alternativas ao racionalismo europeu. Sob o rótulo de “religiões orientais”, 

entretanto, como salienta Calil (2006, p. 117) “estão implicados inúmeros e distintos 

significados” podendo-se estender o argumento para o campo da música e dizer que é 

possível falar de vários “orientes” quando lidamos com os grupos participantes dos 

Festivais de Mantras do RJ6, pois suas vinculações religiosas são variadas. 

Em 1974, chega ao Brasil o movimento Hare Krishna, que se torna “uma das mais 

sólidas instituições religiosas de cunho orientalista não vinculada a grupos étnicos” 

(GUERRIERO, apud CALIL, 2006, p. 116). A disseminação do interesse pelas tradições 

orientais se fez, então, presente no complexo panorama religioso brasileiro, podendo-se 

destacar também o surgimento do primeiro Centro Sai Baba no Brasil no Rio de Janeiro 

em 1987. 

Diferentemente do que ocorreu na Europa e nos EUA, a difusão da música indiana 

no Brasil não se deu através dos estudos académicos, já que as faculdades brasileiras 

mantiveram uma atitude eurocêntrica, acreditando na superioridade da cultura europeia e 

fechando-se para qualquer diálogo com outras tradições culturais. Segundo Salgado e 

Silva (2001), essa orientação, voltada para a produção da música ‘artística’, que deu 

continuidade à tradição clássica europeia, tem prevalecido até agora na maioria das 

instituições brasileiras, a despeito dos esforços dos etnomusicólogos em mudar essa 

situação. 

 
6 Cumpre esclarecer essa diversidade observando que o grupo musical do Uni-Yoga não se apresenta como vinculado 
a nenhuma seita religiosa, o Nataraja surgiu dentro do Movimento Sai, dos seguidores do Guru Sathya Sai Baba, tendo 
depois se afastado de suas origens, enquanto o grupo de Lila Shakti permanece ligado ao Movimento Hare Krishna, 
assim como o grupo de Chandra Mani sempre esteve ligado a um mestre indiano denominado Swami Tilak e o Gitânjali 
à figura do reformador social, educador, poeta e compositor Rabindranath Tagore. 
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O fechamento das instituições brasileiras de ensino musical pode explicar o fato 

de que a vinda de grandes músicos indianos no Brasil não ter trazido maiores 

consequências para a produção musical do país, sobretudo no campo da música erudita 

contemporânea, ao contrário do que ocorreu na Europa Ocidental e nos EUA. Deve-se 

destacar a presença de Ravi Shankar, que desde os anos 50 empenhou-se em divulgar a 

música clássica indiana e seu instrumento, o sitar, no Ocidente. Criando um intenso 

diálogo com músicos de jazz, de música popular ou clássica ocidental, Ravi Shankar e 

seu irmão Uday, contribuíram, como observou Farell (2000, p. 564) para a criação de uma 

imagem da cultura indiana no Ocidente como sendo simultaneamente tradicional e 

modernizada7. 

 

2. OS FESTIVAIS, SUA MAGIA E SUAS SONORIDADES 

 
Cumpre indagar como se formou então no Brasil um público aberto para os sons 

vindos do Oriente e como alguns músicos cariocas se interessaram em estudar as tradições 

musicais indianas. É preciso lembrar que os grupos cariocas se organizaram e reuniram 

para realizar festivais de “mantras”, contando com o apoio da Federação de Yoga do RJ 

(FEYERJ) e do Sindicato dos Profissionais de Yoga do RJ (SINPYERJ). Sendo assim, 

parece haver um vínculo entre essas entidades, seus músicos e um público voltado para a 

música indiana. Nas apresentações dos festivais deve-se notar a preocupação dos 

apresentadores, professores de yoga em sua maioria, em remeter o evento à esfera do 

sagrado, convidando a todos que entoassem a sílaba OM, símbolo da Criação na tradição 

hindu, na abertura do 1.º Festival. Na fala do professor Horivaldo Gomes, presidente da 

FEYERJ, a entoação da sílaba sagrada seria uma forma de saudação às “energias da 

criação, conservação e renovação”. Dessa forma, o apresentador fez uma clara alusão aos 

deuses principais do panteão hinduísta: Brahma, deus da criação, Vishnu, da conservação 

e Shiva, da renovação8. E o som entra nesse contexto, vinculado ao hinduísmo e à filosofia 

do Yoga. 

 
7 É sabida a importância de R. Shankar para a formação de um público apreciador da música indiana nos 
EUA, onde participou, ao lado do tablista Alla Rakha de grandes festivais, como o Monterey Pop.  
8 A trindade hinduísta, fruto de uma síntese de diferentes sistemas religiosos oriundos de vários povos, é 
uma síntese tardia que, segundo Joseph Campbell, “não aparece na arte e mito da Índia até 400 d. C.” (1994, 
p. 155). 
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Ainda que o ritual seja algo geralmente associado a práticas religiosas, gostaria de 

seguir os passos de alguns antropólogos como Leopoldi (1978) e da Matta (1978), que 

entendem o ritual de modo mais abrangente, considerando que o termo pode ser 

empregado para todos os tipos de comportamento culturalmente definidos, sejam 

religiosos, sociais ou de outra dimensão. Já Durkheim compreendia as festas profanas 

como extensões das festas e rituais religiosos, o que nos permite compreender os festivais 

de música como rituais modernos. Se “toda festa, mesmo quando puramente laica em 

suas origens, tem certas características da cerimônia religiosa” (DURKHEIM, apud 

VIANNA, 1997, p. 51), por aproximar os indivíduos, colocando-os em movimento e 

suscitando um estado de efervescência, como se pode compreender um Festival de 

Mantras? Quais as funções desses festivais num contexto brasileiro pós-colonial e pós-

moderno? 

Como Marianne Zeh (2003, p. 73) observou, “a emergência de rituais modernos 

não é um acontecimento recente” (podendo-se remontar às criações de Strawinsky e 

também aos compositores minimalistas que criaram rituais musicais, em suas 

aproximações às tradições musicais africanas e asiáticas. Também os festivais realizados 

pelos hippies e depois, nos anos 80, os de world music, ocorridos na Europa e EUA, foram 

pensados por Marianne Zeh, como expressões de “crises ou inquietudes sociais”, sendo 

veículos de “estilos musicais típicos contra a ordem estabelecida e, ao mesmo tempo, 

expressão da busca de uma identidade coletiva na forma de communitas” (ZEH, 2003, p. 

74), já que nesses eventos a ordem social fica momentaneamente suspensa para que possa 

aflorar um sentimento comunitário entre sujeitos contemporâneos. 

No contexto das sociedades pós-modernas, há uma certa disposição a um 

reencantamento do mundo, o que se tem verificado pela retomada de religiões antigas ou 

mesmo pela promoção de eventos e cerimónias que tendem a valorizar a coletividade, 

estabelecendo um elo entre seus membros por cima de suas diferenças, por vezes até 

suspendendo as regras de uma ordem social ou cultural. Neste sentido, pode-se destacar 

a função ritualística dos festivais de mantras, na medida em que integram os membros 

dos diferentes grupos de yoga que compõem a plateia e, por outro lado, aproximam 

também os grupos que sobem ao palco – grupos esses que tem orientações muito distintas, 

indo desde aqueles que dizem seguir o yoga clássico de Patanjali e que, portanto, são 

avessos aos Gurus e a toda forma de devoção, até os que seguem os diferentes Mestres 

da Índia moderna. Assim, a alusão aos mitos e símbolos da Índia não faz senão reforçar 
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esse aspeto do evento como um ritual moderno, o que vai de encontro às tendências pós-

modernas de superação do individualismo e do racionalismo da modernidade.   

Como observa Milton Santos (2006), o racionalismo tecnocrático começa a 

mostrar suas limitações ao atingir sua fronteira máxima, já que o sistema tende a entrar 

em colapso quando a racionalidade instrumental e totalitária abole a variedade, a 

criatividade e a espontaneidade. Enquanto isso, segundo Milton Santos (2006, pp. 20-21), 

“surgem, nas outras esferas, contra-racionalidades e racionalidades paralelas, 

corriqueiramente chamadas de irracionalidades”, que estão sendo produzidas por aqueles 

que estão “em baixo” ou nas margens do sistema. Complementando os paradoxos gerados 

pelo capitalismo avançado, a globalização enseja a aproximação e a mistura das filosofias, 

religiões e sistemas culturais e musicais produzidos nos diversos continentes, em 

detrimento do racionalismo tecnocrático e de uma hegemonia cultural euro-norte-

americana. 

Então, se por um lado a globalização traz consigo certos perigos de imperialismo 

cultural, da imposição de um novo padrão tecnológico ocidental que apagaria as 

diferenças culturais como observa Octavio Ianni9 (1999), por outro aproxima sujeitos, 

ideias e bens culturais que agora se tornam mercadorias num sistema ávido por novidades. 

Nesse contexto, a música popular tornou-se um produto cultural que cada vez mais 

atravessa fronteiras nacionais, num movimento que ao mesmo tempo demarca espaços 

locais numa “aldeia global”.  

Certamente a world music que surge no contexto desse mundo globalizado é fruto 

dessa tensão entre as condições locais, regionais e nacionais de um lado e as condições 

comerciais e globais do outro. Como salientou Nanci Morris (apud FRITH, 2000) a 

urbanização, o transporte moderno e as mídias eletrónicas aceleraram o processo já 

existente anteriormente de fusões e misturas de elementos e estilos musicais, ainda que 

agora já não sejam os intermediários tenham deixado de exercer um papel central nesse 

transporte desses bens culturais.  

Ao mesmo tempo, o aumento do fluxo de mercadorias abalou identidades e tradições 

que mais do que nunca passaram a variar e se transformar de acordo com as circunstâncias 

 
9 Segundo o autor, que vê a globalização como etapa final de longos processos de modernização, “na medida 
em que se desenvolvem e generalizam, os processos envolvidos na modernização ultrapassam ou dissolvem 
fronteiras de todo o tipo, locais, nacionais, regionais, continentais; ultrapassam ou dissolvem as barreiras 
culturais ou linguísticas, religiosas ou civilizatórias” (1999, p. 100). 
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locais e a contínua interação dos grupos sociais. Para Ian Biddle e Vanessa Knights (2004, p. 

7), a música popular “é um lugar cultural produtivo para a articulação, desarticulação e 

rearticulação de identidades, mitologias e narrações da nação”. Ao estudar a trajetória do 

flamenco desde a Espanha de Franco, onde foi elevado a ponto de tornar-se um signo nacional 

nos marcos de uma “cultura popular hegemônica”, até o momento atual, em que se opera um 

processo de (re)andalucização (ou regionalização), esses autores apontam como está se dando 

uma (re)territorialização de músicas locais para fins nacionalistas, demonstrando como o 

processo de regionalização se fundamenta em discursos nacionalistas. Neste caso, a 

superposição de rock com flamenco conduz a um tipo de hibridismo específico que, ao invés 

de apagar as afiliações regionais, nacionais e ideológicas, acaba por levar a um confronto 

entre “o espectro do flamenco e os ‘ossos’ do rock, o ruído surdo e monótono da bateria” 

(idem, p. 8). Ao final do álbum analisado (Omega – Cantado a Frederico Garcia Lorca), uma 

invocação das vozes ancestrais dos cantores flamencos do passado constitui, segundo os 

autores, um “extraordinário momento de territorialização traumática” (idem, p. 9) em que a 

sensibilidade do rock se desvanece diante de um arraigamento do espaço flamenco, a partir 

da recorrência aos fantasmas sonoros da história da cultura nacional (samplers de cantores do 

passado como António Charcón e Manuel Torres e La Nina de los Peines são sobrepostos, 

como ecos de um passado, a voz de Enrique Morente, um cantor flamenco atual). Desse 

modo, configura-se neste caso um tipo de hibridismo que nada possui do espaço mítico e 

utópico do multiculturalismo, mas que, ao invés disso, contribui para a manutenção ou 

reinvenção da nação e de sua tradição cultural. 

Diversamente, no caso dos festivais de mantras cariocas observa-se também o 

surgimento de novos estilos musicais, acompanhados por identidades variadas e múltiplas 

que parecem indicar um desejo de seus participantes de irem além das afiliações nacionais ou 

mesmo regionais. Assim, recorrendo a imagens de uma Índia mítica e sagrada, e expressando 

em seu discurso sua vinculação com esse Outro (cultuado como um signo que representa a 

paz e a harmonia), os participantes dos festivais acabam por expressar a busca de uma 

identidade coletiva diferenciada, se considerarmos o contexto em que os festivais ocorreram, 

ambos no cenário da velha Lapa, centro do Rio de Janeiro, área geralmente vista como um 

reduto das manifestações afro-brasileiras. 

A música produzida por tais grupos, sobretudo do Gitânjali, do Chandra Mani, 

do Nataraja e de Lila Shakti, revela sua aliança com a cultura indiana, passando por cima 

das fronteiras nacionais, na medida em que tomam por base a música indiana, tanto a 

música religiosa e a tradição clássica hindustani (do norte da Índia) quanto as tradições 
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folclóricas daquele país, mas não se prendem a ela. Chandra Mani apresentou no festival 

de 2003 um poema dedicado à Mãe Divina, cantado em hindi, sobre um raga10 hindustani 

(Vrindavana Sarangi); mas, por outro lado, o violonista Yuri Popov harmonizou tal 

melodia com acordes inusitados; já em outras canções tecem uma trama polifónica entre 

as flautas e as vozes que causaria muito estranhamento para o público indiano acostumado 

com um sistema monódico modal. Vemos assim que é possível falar num hibridismo 

musical que resulta da fusão de elementos musicais indianos e brasileiros. 

Como dito anteriormente, o modelo de pesquisa adotado baseia-se numa 

negociação construtiva, buscando-se a elaboração do que M. Bakhtin chamou de um texto 

polifónico, resultante do diálogo com os consultores, de modo a dar voz às trajetórias dos 

grupos, às diferenças existentes entre eles, e entre os grupos e o cenário cultural carioca.  

No caso, pode-se dizer que a trama polifônica dialógica é adensada pelo fato do 

pesquisador pertencer a um dos grupos investigados (o Gitânjali) e por ter participado dos 

festivais mencionados, compartilhando também alguns anseios, frustrações e expectativas 

de seus interlocutores. Sendo assim, foram realizadas várias entrevistas com membros 

dos grupos, de entre as quais uma com a cantora Lila Shakti, no Laboratório de 

Etnomusicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 19 de Junho de 

2006, e outra com um membro do grupo Nataraja (o percussionista Cláudio João Barreto 

dos Santos) no mesmo local em 5 de Junho de 2006. Seus relatos revelaram que os dois 

grupos participantes dos festivais mencionados seguiram trajetórias bem distintas no que 

concerne às suas inserções nos movimentos religiosos “orientais”.  

Se no caso da cantora sua ligação com o movimento Hare Krishna se manteve 

desde 1978 até o momento atual11, no caso do grupo Nataraja houve uma rutura com o 

centro Sathya Sai (representante do movimento espiritualista conduzido por esse mestre 

indiano) por volta de 1995. De acordo com nosso consultor, o grupo Nataraja, formado 

 
10 A definição do conceito de raga tem sido preocupação dos estudiosos do assunto desde o séc. XVIII, 
tendo diversos etnomusicólogos procurado uma definição apropriada. Na abordagem semiótica de J. L. 
Martinez, raga é “ao mesmo tempo um legisigno, sua réplica (ou sinsigno) e seus qualisignos” (1997, p. 
96). Seu caráter abstrato (legisigno) não possui materialidade, mas se manifesta como sinsigno através de 
réplicas individualizadas dos níveis regulativos mais altos e abstratos. Nesses níveis altos também podem 
ser compreendidas como matrizes ou moldes melódicos preconizados por uma tradição milenar (que 
remonta aos tratados em sânscrito dos séculos VIII e IX d. C.), sendo então manifestados de um modo 
individualizado pelos músicos que em suas performances improvisam sobre tais matrizes. 
11 Lila Shakti gravou em 1995 um trabalho intitulado Transcendence, no qual procurou realizar arranjos 
“num estilo pop” para o repertório devocional vaishnava, que conheceu nos templos do movimento Hare 
Krishna. Depois, em 2003, gravou Mantra Puja, que tem “uma tendência mais new age”, na definição da 
cantora. E em 2004, a convite do selo Mega, participou de um CD de música eletrónica, intitulado India 
Groove, onde fizeram um remix de mantras gravados anteriormente.  
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no final da década de 80 por membros ligados ao movimento religioso, começou a fazer 

“arranjos mais ocidentalizados” dos “mantras” trazidos pelos devotos que retornavam da 

Índia. Porém, tais arranjos não correspondiam às expectativas desses devotos do centro, 

que nessa época, como relata Calil Jr (2006), costumavam cantar os mantras em sânscrito, 

fazendo uma referência aos “diversos nomes de Deus”, ou seja, às divindades da 

cosmologia hindu e ao próprio mestre Sai Baba. 

Se no caso de Lila Shakti foi possível partir dos cânticos devocionais vaishnavas 

(em sânscrito e bengali) e fundi-los, já desde 1995/96, com “um estilo mais pop” (para 

usar suas palavras), no caso do Nataraja a rutura com o movimento religioso levou ao 

surgimento de um estilo musical mais distante dos elementos indianos, incluindo cânticos 

ciganos, umbandistas e de outras manifestações religiosas, rearranjados para instrumentos 

ocidentais e vozes12. Assim, no 1.º festival, Lila Shakti apresentou três cânticos que 

expressam seus vínculos com o hinduísmo - Ugram Nrsimha, em louvor ao Deus Leão 

(manifestação do supremo Vishnu), Jaya Radha Madhava, em louvor a Krishna e sua 

mãe e Bhaja Hunre, um cântico tradicional vaishnava - ao passo que o grupo Nataraja 

procurou voltar às suas origens hindus apresentando um “bhajan” ecumênico para Sathya 

Sai Baba, Alá e vários outros profetas, um cântico para a deusa cigana Sara Kali e um 

cântico vaishnava (Jaya Jagadisha Hare) ao final. Esse último, em louvor ao deus Leão 

(Narasihnha deva), foi ainda acompanhado de uma performance gestual e corporal 

realizada por uma participante do grupo. 

 

Por outro lado, o grupo Gitânjali, no qual atuo como vocalista e harmonista, ao 

lado do percussionista José António Ferreira (Jaffer) e Sandro Ferreira (substituído no 2.º 

festival pela cantora Ursula Baldanza), desde sua fundação em abril de 2003 manteve-se 

bem mais próximo da tradição musical indiana, utilizando instrumentos trazidos da Índia 

como a tabla e o pakhawaj (instrumentos de percussão de grande riqueza de timbres) o 

harmonium (um teclado com sistema de fole adaptado pelos indianos à sua música) e a 

tambura (instrumento de cordas que faz um bordão que sustenta o 1.º grau da escala e o 

4.º ou 5.º ou 7.º graus, dependendo do raga a ser realizado).  

 
12 O grupo Nataraja que se apresentou no festival de 2003 contava com 14 membros, sendo quatro 
percussionistas, dois violonistas, um flautista, seis cantoras e um cantor convidado, membro da comunidade 
cigana. 
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No festival de 2003, o grupo Gitânjali apresentou a canção Namana Karu Mai 

Guru Carana (Reverencio os Pés do meu Guru), um cântico tradicional hindu, baseado 

no raga Hamir (ou Hambir) sobre uma base rítmica de 16 tempos (tintaal) realizados 

pelos percussionistas. Seguiu-se uma apresentação da canção He Nobina (Oh Novidade!), 

cujo texto em bengali é da autoria do poeta e compositor R. Tagore que se utilizou de um 

raga hindustani tradicional (rag Bhairavi), sobre uma base rítmica de 6 tempos (dadra-

tal). Ainda que essa não seja uma canção devocional, tendo sido classificada pelos 

especialistas no estilo de Tagore (Rabindra-sangita) como pertencente ao grupo das 

canções de amor (Prem), não deixa de possuir algo da espiritualidade indiana em seu 

texto, que descreve uma mulher misteriosa surgida nos sonhos do poeta retirando um som 

exótico de sua vina (instrumento de cordas indiano).  

A última canção do grupo apresentada pelo Gitânjali no festival de 2003, Loke 

Bole (As Pessoas Falam), refere-se ao universo do folclore indiano e mais precisamente 

aos membros da seita Baul13, já que foi composta por um membro dessa seita chamado 

Hassan, no século XVI. Aqui a espiritualidade indiana reaparece de um modo mais 

intenso num texto metafórico em que o autor procura levar o ouvinte à reflexão sobre 

diversos temas tais como a inutilidade de se acumular riquezas numa “casa bonita” na 

situação de transitoriedade da vida humana. “olho no espelho e vejo que meus cabelos 

estão ficando brancos”, diz o baul. E complementa: “Ah, se Hassan soubesse quanto 

tempo viveria!” Mas conclui: “é melhor entregar minha vida a Deus, pois só Ele sabe para 

onde vai me levar!”  

A execução do Gitanjali buscou aproximar-se da realizada pelos músicos 

indianos, mas enquanto na Índia durante muito tempo14 proibiu-se a realização de 

improvisações sobre os temas e os ragas das canções de Tagore, o grupo improvisou 

“livremente”, ou melhor, dentro das regras da música clássica indiana, mantendo as 

características dos ragas utilizados por Tagore. No caso da canção baul, que não pertence 

à nenhuma tradição musical clássica indiana, os pequenos improvisos também 

respeitaram a estrutura rítmica e melódica da canção baul (baul-gan), que constitui um 

 
13 Charles Capweel acredita que a doutrina dos Bauls tenha resultado de uma fusão de elementos do 
budismo, do sufismo islâmico e do hinduísmo. Para maiores informações sobre essa seita sincrética ver em 
Capwell (1981).  
14 Devido aos direitos autorais da obra musical de R. Tagore terem sido cedidos poro sua família aos 
membros do conselho da Rabindra Bharati University, universidade fundada pelo poeta em Calcutá, até 
2001 a execução ao vivo e as gravações das canções do poeta bengali eram rigidamente controladas por 
esse conselho. Somente após essa data alguns grandes intérpretes indianos passaram a ousar improvisar 
sobre seus temas, o que era terminantemente proibido. 
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gênero musical específico dentro da enorme variedade de estilos folclóricos do país. Uma 

comparação entre os grupos e de seus repertórios possibilita uma visualização do enorme 

grau de variedade existente entre eles. Por outro lado, descrever suas canções, atuação e 

trajetórias implica revelar sua diferença com relação ao contexto político e cultural do 

Rio de Janeiro. Gostaria, neste sentido, de compreender a dimensão cultural desses grupos 

minoritários menos como propriedade deles e mais como expressões da diferença, tal 

como Appadurai (1996) nos ensina.  

 

3. A BUSCA UTÓPICA DE UMA IDENTIDADE  

A fim de conhecer a ideologia subjacente e as vinculações do público e dos 

músicos dos grupos de “mantras” com a cultura indiana e com o hinduísmo foram 

elaborados questionários e entrevistas. Quando perguntados sobre o que os levou a 

participar dos festivais alguns apontaram sua relação com filosofias indianas, já os 

músicos relataram a necessidade de divulgar seu trabalho e outros manifestaram o desejo 

de “congraçamento com os demais grupos”, o que indica o desejo de partilhar algo 

comum, uma mesma identidade. Isso ficou ainda mais claro quando os músicos foram 

levados a refletir se a música que apresentaram estaria contribuindo para a criação de uma 

identidade comum. (B.) respondeu que essa era a sua esperança, enquanto (P.) afirmou 

que: 

“Nossa música é representativa da Ordem Ramakrishna em particular e 
do Hinduísmo (Vedanta) em geral. Cantamos composições de 
Vivekananda, Kabir, Sadashiva Darmendar, Shankaracharya, do 
Chandi, dos Vedas, de monges e devotos da Ordem Ramakrishna, Ravi 
Shankar, de outros grupos de mantras (Escola de Música de Vrindavan 
de Amsterdã)”. 

Ao responderem à questão sobre qual seriam os objetivos desses festivais 

novamente apareceram respostas relativas à busca de uma identidade minoritária, o que 

se depreende da fala de um músico de um dos grupos, para quem o propósito principal 

destes festivais seria “a difusão da música espiritual de base hindu e o congraçamento 

entre devotos das mais diversas denominações”15. Todavia ao longo dos anos de 2006 e 

2007, quando diversos membros desses grupos foram entrevistados e convidados a se 

encontrarem para discutirem a possibilidade de realizarem um novo festival na Escola de 

Música da UFRJ a busca de uma identidade e de uma união mais estável esbarrou em 

 
15 Entrevista ao autor realizada no dia 12 de novembro de 2007. 
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diversos impedimentos: rivalidades entre os grupos16, interesses econômicos misturados 

com o receio de que alguém fosse beneficiado através de uma maior divulgação e até 

mesmo dúvidas sobre a capacidade de se realizar algo comum sem a liderança dos 

“caciques” da FEYERJ.  

Tal como observou Stuart Hall (2003), os processos de identificação realizados 

por sujeitos pós-modernos não são estáveis nem produzem identidades fixas, essenciais 

ou permanentes. Assim, as identidades são formadas e transformadas continuamente em 

relação às formas pelas quais os sujeitos são representados nos sistemas culturais que os 

circundam. Assumindo diferentes identidades nos variados momentos de sua vida, o 

sujeito pós-moderno desloca continuamente suas identificações, já que nessa etapa do 

capitalismo tardio tudo pode ser feito e refeito sem adquirir solidez nem durabilidade.  

Segundo Bauman (2003, p. 61), “as pessoas envolvidas na luta pela identidade 

temem a vitória final mais do que uma sucessão de derrotas”. Ainda segundo ele, o sujeito 

pós-moderno percebe (mesmo que inconscientemente) que a construção da identidade 

deve permanecer como um processo sem fim, sempre incompleto, para que sua promessa 

se mantenha sempre no horizonte da utopia.  

Compreendendo esse processo de construção da identidade no contexto do mundo 

globalizado, Bauman (2003) parece fornecer uma chave para a compreensão do fracasso 

da tentativa de realização de um festival de mantras na UFRJ no ano de 2007, a despeito 

dos esforços do pesquisador em sua interação com os grupos de mostrar-lhes as 

possibilidades para que o mesmo ocorresse. Resta saber, caso os grupos tivessem buscado 

a concretização de seu desejo de divulgar seu trabalho musical no espaço universitário, o 

que significaria deslocar o festival do espaço mítico ligado a FEYERJ para um espaço 

académico, ainda centrado na tradição musical europeia. Certamente seria preciso romper 

várias barreiras impossíveis de serem quebradas naqueles anos em que a pesquisa e o 

projeto foram desenvolvidos com o apoio de um solitário Laboratório de 

Etnomusicologia, numa escola de música, cuja identidade é tão fragmentada quanto a dos 

grupos de “mantras”.  

 
16 O percussionista Z chegou a afirmar que “houve uma intensa discriminação quanto os grupos 
profissionais e não-profissionais” nos festivais, sem que houvesse um critério definidor de “quem é ou 
quem não é profissional neste ramo”. Por outro lado, também observou a necessidade de se “respeitar todos 
os integrantes convidados do festival, principalmente quanto ao horário de apresentação no palco, tem que 
ser igual para todos sem distinção” já que alguns grupos ficavam mais tempo no palco do que outros 
(entrevista ao autor em dezembro de 2007 no Laboratório de Etnomusicologia da Escola de Música da 
UFRJ). 
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No mundo acolchoado, maleável e fluido do capitalismo tardio e da indústria 

cultural tornou-se muito fácil desfazer-se de uma identidade no momento em que ela 

deixa de ser satisfatória ou sai de moda na competição com outras identidades mais 

sedutoras do ponto de vista comercial. É neste sentido que podemos compreender melhor 

o fato do grupo Nataraja estar procurando (desde 1995, segundo um de seus membros, 

C. J., entrevistado pelo autor no Laboratório de Etnomusicologia da UFRJ em 05 de 

Junho de 2006) se afastar do hinduísmo de suas origens, ao mesmo tempo que desvincula 

sua imagem do hinduísmo e de seu antigo guru Sathya Sai Baba e sua instituição. A 

despeito dos problemas que tiveram com o movimento (relatados por Alberto Calil Jr, 

2006), partiram para a realização de “arranjos mais ocidentalizados” e depois para uma 

mistura de tradições musicais e religiosas de modo a vender uma imagem mais ecumênica 

e mais lucrativa, já que com isso o grupo passou a atrair adeptos de várias crenças 

religiosas (inclusive do candomblé afro-brasileiro). Por outro lado, aqueles que se 

mantiveram mais próximos da música e da cultura indiana, como os grupos Gitanjali e 

Ananda Marga, ressentem-se das dificuldades encontradas para apresentar a música e a 

filosofia de Tagore e do mestre Anandamurti respetivamente num contexto marcado pela 

fragmentação, tal como procurei demonstrar.Desse modo, se as novas tecnologias 

possibilitaram que os grupos cariocas entrassem em contato direto com os sons da Índia, 

tanto com a música devocional hindu quanto com as chamadas músicas clássicas do Norte 

(hindustani) e do Sul (carnática), elas não tornaram possível o estabelecimento de laços 

de união e solidariedade entre esses grupos que compartilham de uma visão de mundo 

baseada nos ensinamentos de vários líderes religiosos e políticos do hinduísmo. A “aldeia 

global” parece ainda não ter superado o pragmatismo da razão instrumental, sendo ainda 

um lugar onde as comunidades realmente existentes se parecem com “uma fortaleza 

sitiada, continuamente bombardeada por inimigos (muitas vezes invisíveis) de fora” 

(BAUMAN, 2003, p. 19), sendo também frequentemente assoladas pelas discórdias 

internas. Ao invés da paz e da harmonia tão sonhadas, inspiradas por uma Índia mítica e 

milenar, os grupos investigados acabam por viver em trincheiras e baluartes de onde 

defendem sua suposta supremacia diante dos outros. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a prática docente na licenciatura em música, com a finalidade de 
auxiliar a ação educativa acerca do ambiente sonoro e suas implicações na sociedade. Tem como aporte 
teórico o trabalho de R. Murray Schafer, que desenvolveu um projeto chamado a Paisagem Sonora Mundial, 
realizando um estudo sistematizado sobre a produção sonora em ambientes rurais e urbanos. Buscou-se um 
elo entre o saber e a ação através da pesquisa participante, tendo os alunos e o professor do Curso Superior 
de Licenciatura em Música como sujeitos. Investigou-se e construiu-se conceitos de paisagem sonora, 
música, ambiente, som, ruído, poluição sonora. Conclui-se que a música pode auxiliar criticamente à 
construção de uma consciência ecológica na busca da acuidade sonora e do vínculo que pode ser 
estabelecido entre a educação ambiental e a educação musical. Ao fim do processo evidencia-se que é 
responsabilidade do educador musical a construção desta acuidade chamada audição inteligente. 
 

Abstract 

Grounded theoretically on Raymond Murray Schafer's work, World Soundscape Project, in which he 
studied the production of natural, rural and urban, acoustic surroundings, this research aimed at examining 
the teaching practices carried out on Music Educational Courses. It also searched for a link between 
knowledge and practice through a participant research having the students and the teacher from the Music 
Education Course as subjects. The concepts of soundscape, music, environment, sound, noise, and noise 
pollution were investigated and built upon. Results showed that music can help on the development of an 
environmental consciousness and that music teachers have a responsibility in teaching the ability of 
listening to consciously. 
 
 
Keywords: music teaching; soundscape; environmental consciousness. 

Palavras-chave: ensino de música; paisagem sonora; audição inteligente. 
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INTRODUÇÃO  

 O objeto desta pesquisa é analisar o vínculo que pode ser estabelecido entre a 

educação ambiental e a educação musical18. A música está ligada ao seu tempo e à 

sociedade, ou seja, ao contexto histórico-social e é tarefa quase impossível dissociar a 

produção artístico-musical de seu ambiente social onde ela é influenciadora e 

influenciada. Hoje a preservação ambiental ganhou espaço e consiste em sério problema 

a questão da nova paisagem sonora à qual estamos expostos. 

 A educação ambiental pode ser trabalhada em diversos contextos e níveis de 

entendimento, pois não é uma disciplina isolada do contexto histórico social e atinge 

diretamente a todos. A música, então, se configura em importante ferramenta para o 

desenvolvimento de uma audição sensível, contribuindo assim, para a construção de um 

ambiente sonoro mais equilibrado. “A educação ambiental deve orientar-se para a 

comunidade. Deve procurar incentivar o indivíduo a participar ativamente da resolução 

dos problemas no seu contexto de realidades específicas” (REIGOTA, 2001, p. 12). 

  A educação musical e a educação ambiental têm a paisagem sonora como elo. 

Assim, questões relacionadas à poluição sonora perpassam estes dois universos 

educacionais em constante tangência. O desenvolvimento de uma audição mais 

cuidadosa, não somente musical, mas de todo ambiente, inclusive onde a arte da música 

se processa, se configura a base de investigação desta pesquisa. 

 Não vemos a música como saída redentora, porém, nossa hipótese é de que a 

música pode auxiliar na tomada de uma consciência ecológica educativa acerca da 

paisagem sonora atual e seus efeitos sobre o ambiente. Com um olhar interdisciplinar 

podemos investigar a poluição sonora através da música buscando uma interface entre 

educação musical e educação ambiental. Construindo uma audição consciente estaremos 

diretamente influindo sobre a produção sonora da sociedade. O objetivo desta pesquisa 

foi, portanto, analisar a prática docente na licenciatura de música com a finalidade de 

auxiliar a ação educativa acerca do ambiente sonoro.  

 
18Este trabalho é oriundo da Dissertação “IMAGENS SONORAS DO AMBIENTE E EDUCAÇÃO – 
RELATO DE UMA PESQUISA PARTICIPANTE NO ENSINO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM 
MÚSICA”, defendida no Curso de Mestrado em Ensino de Ciências do Ambiente/UNIPLI–RIO DE 
JANEIRO, BRASIL. 
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 1. DISCUSSÃO TEÓRICA 

 Ainda hoje, é muito comum a associação do termo meio ambiente com espaços 

rurais ou simplesmente imagens ligadas à fauna e à flora. Com toda certeza estas imagens 

fazem parte do ambiente, porém não estão sós. Nosso ambiente é formado por todos os 

elementos que nele estão contidos - agradáveis ou não - e nós fazemos parte dele. Por 

exemplo: o trânsito das metrópoles é parte integrante do ambiente destas cidades. 

Segundo Reigota (2001, p. 21) meio ambiente é: 

“Um lugar determinado e ou percebido onde estão em relações 
dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais. 
Essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica 
e processos históricos e políticos de transformação da natureza e da 
sociedade”. 

 É necessário que a sociedade tenha consciência das transformações e crie mecanismos 

que possibilitem uma convivência ecologicamente possível, ou seja, transformar sem 

negligenciar a qualidade de vida. Pouco, ainda, atentamos para as questões ambientais ligadas 

à acuidade sonora, sendo assim, vemos na educação ambiental uma forma de promover ações 

que visem estabelecer uma relação ecologicamente possível entre o homem e o ambiente, 

buscando mecanismos que garantam sua sobrevivência, o equilíbrio deste ambiente e a 

qualidade de vida. “Os recursos didáticos mais artísticos e criativos são os mais adequados à 

perspectiva inovadora da educação ambiental” (REIGOTA, 2001, p. 49). Assim, a educação 

musical pode através da construção de uma audição inteligente, levar a sociedade a uma 

consciência acerca de como a poluição sonora tem tomado conta do ambiente cotidiano e de 

seus efeitos sobre a qualidade de vida da população. 

 Como nosso tema trata de imagens sonoras, vamos nos ater, aos elementos que 

compõem a paisagem sonora do nosso ambiente atual. Paisagem Sonora é uma expressão 

usada nos países latinos, traduzida do inglês soundscape – neologismo criado por Schafer –, 

que tenta descrever, como que através de uma pintura, os sons de um determinado ambiente. 

Schafer (2001, p. 23) “paisagem sonora é todo campo de estudo acústico” e o mundo é uma 

macro composição sonora onde cada ambiente soa como um movimento musical 

independente. Os ambientes se diferem; uns são mais quentes que outros; mais iluminados, 

mais harmoniosos, mais silenciosos ou barulhentos; sendo assim, se fotografássemos estes 

diferentes ambientes teríamos retratos distintos de cada um deles. Com a paisagem sonora 

ocorre o mesmo. Ambientes diferentes nos remetem a paisagens sonoras também diferentes.  
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 Toda paisagem sonora possui recortes, ou seja, elementos distintos que a compõe. 

Chamamos estes recortes de imagens sonoras, que são acontecimentos auditivos que 

formam a paisagem sonora ambiental, nos remetendo a visões pictóricas e a sinais visuais. 

Usamos o termo imagem sonora como toda informação sonoro-ambiental que compõe a 

paisagem e toda informação sonora que é acrescida ao ambiente, torna-se, naquele 

momento, parte integrante da paisagem sonora; descrevê-las é como olhar a nossa volta 

e traduzir os sons que ouvimos. Esta tradução pode ser feita de várias formas, dentre elas 

de forma verbal ou gráfica; a escrita musical se configura numa forma de representação 

gráfica que através de sinais e códigos pode prescrever ou descrever19 visões sonoras. 

Podemos descrever em sinais musicais, por exemplo, a estrutura rítmica do termo 

“imagens sonoras”. 

 

 O mundo todo tem se ocupado com pesquisas e elaboração de leis que procuram 

manter o equilíbrio e qualidade de suas paisagens sonoras. A exemplo de Madrid, na 

Espanha, que criou em 2001, uma cartilha denominada “Ruído y calidad de vida”, o Rio 

de Janeiro publicou, “Escuta! A paisagem sonora da cidade” (EL HAOULI et al, 1998), 

uma publicação educativa elaborada por músicos e pesquisadores e destinada a alunos, 

professores e a sociedade em geral. O Conselho Nacional de Meio Ambiente (NEVES & 

TOSTES, 1998) criou a resolução n.º 001 de 8 de março de 1990, (CONAMA) seção I, 

p. 6.408 - que estabelece os níveis e padrões aceitáveis para emissão de ruídos, porém, 

pouco tem sido feito em relação à fiscalização e aplicação de punições aos que 

desrespeitam a lei. Música e sociedade formam um duo indissociável. E para tratar deste 

assunto, é preciso situar-nos em torno do que pensamos ser música, tentando estabelecer 

um ponto em comum de raciocínio traçando a partir de aí um paralelo entre a música do 

passado, a música de hoje, sua influência na sociedade e vice-versa. 

 

 
19Prescrever - quando um compositor escreve uma música, ele está prescrevendo os sons que deverão ser 
executados e apreciados posteriormente. Descrever - quando um compositor compõe uma peça musical, ele 
pode estar descrevendo em sons, elementos ou emoções por ele captadas ou criadas. 
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 A educação musical não deve ser pensada de forma desarticulada ao ambiente 

social. A questão da poluição sonora perpassa pela falta de cuidado e atenção à percepção 

sonora. Neste sentido, o educador musical se torna uma peça chave na construção de uma 

audição cuidadosa e atenta voltada para a qualidade dos sons e preocupada com o 

ambiente sonoro atual e futuro, pois, através da música a educação pode despertar uma 

consciência responsável acerca do ambiente sónico. Se quisermos ouvir sons de pássaros 

teremos que diminuir os sons de máquinas dos centros urbanos e a música pode nos dar 

a sensibilidade necessária para esta audição mais atenta, que enquanto objeto de estudo, 

deve ser articulada, de forma transversal, com as outras manifestações do espírito e com 

a vida em geral.  

 Schafer (2001) acredita que o ensino de música deva ser construído em conjunto 

com as outras formas artísticas, artes plásticas, cênicas e dança. Para ele, devemos buscar 

uma forma de arte múltipla para que o todo faça sentido e se torne significativo. O 

aprendizado musical, de forma isolada, deixa uma enorme lacuna no processo de 

formação do aluno. Para uma educação musical significativa e contextualizada, o 

princípio do aprendizado coletivo é fundamental. O contato do aluno com o instrumento 

e a matéria sonora é o mais importante e se torna o primeiro passo a ser dado. Os alunos 

experimentam apenas os instrumentos disponíveis, pois é assim que normalmente 

acontece devido à carência de instrumentos musicais que encontramos em muitos locais 

de trabalho, situação que sempre devemos estar preparados a enfrentar. Mas isto não 

chega a ser um obstáculo e muitas vezes é um estímulo e um convite à criatividade, pois 

alunos e professores têm a oportunidade de criar estruturas instrumentais diferentes, com 

materiais que normalmente não seriam utilizados como instrumentos musicais.  

 O princípio de aprendizado coletivo articulado com um pensar que valorize as 

competências trazidas pelos alunos para a partir de aí construirmos o conhecimento 

musical planejado, possibilita a formação de grupos inclusivos, ou seja, verdadeiras 

orquestras laboratório, onde alunos, professores e público, têm a oportunidade de 

experimentar novos caminhos sonoros e pedagógicos.   
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 2. A PESQUISA 

  2.1 O Cenário 

 O cenário utilizado como fonte de análise é formado pelo espaço urbano do centro 

de Niterói, Rio de Janeiro e a sala de aula, n.º 5, de um Conservatório de Música do Rio 

de Janeiro, que é uma sala ampla com piano de calda, TV, vídeo cassete, som e lousa. É 

um espaço de muita diversidade sonora; as salas n.º 4, 6, 7, 8 e 9 são próximas e não 

possuem tratamento acústico. O Conservatório fica na esquina de duas ruas, no centro da 

cidade, próximas a uma praça pública, onde há uma circulação acentuada de transeuntes 

e vendedores ambulantes e um trânsito intenso, onde fontes sonoras se misturam com as 

mais variadas estruturas musicais que são ensinadas no Conservatório.  

  2.2. Sujeitos 

 Alunos e o professor20 da classe de História da Música, do Curso Superior de 

Licenciatura em Música e de um Conservatório de Música do Rio de Janeiro. 

 

  2.3. O projeto pedagógico analisado 

 Foi produzido um CD de áudio com 9 faixas, composto de recortes de imagens 

sonoras que compõem a paisagem sonora do ambiente urbano da cidade em questão, 

juntamente com pequenos trechos usados de forma incidental de música e recortes de 

obras de Bach (Missa em Si menor) e Haendel (Abertura do Oratório O Messias) - 

compositores expoentes do período Barroco, período este constante do conteúdo 

programático da disciplina Evolução e História da Música e da qual fazem parte os alunos 

participantes da pesquisa. Foram utilizados também recortes da música Deep in Forest, 

de Heitor Villa-Lobos (Villa-Lobos, 2001, faixa 02), e o ambiente de sala de aula onde a 

pesquisa foi sendo construída, músicas e trilhas compostas pelo pesquisador da 

Dissertação que agora dá origem a este artigo, com a colaboração dos participantes da 

pesquisa que intervieram durante todo o processo com sugestões e ações. As gravações 

foram feitas in loco, com exceção das trilhas incidentais e da faixa “trilhas na mata”, que 

foram produzidas em estúdio e com auxílio dos computadores Macintosh - Power Book 

G3 e iMac G3 -, através dos programas de áudio Pro Tools, Digital Performer e Peak e 

de editoração de partituras Encore e Finale.  

 
20 O professor da classe em questão é também o autor e responsável pela pesquisa realizada em 2005. 
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 A partir deste CD, que passou a ser um instrumento pedagógico e foi sendo 

transformado a cada encontro, analisamos como os alunos reagiam aos estímulos e 

descobertas acerca da exposição à paisagem sonora ilustrada no CD. 

 Na faixa 1 (sons da cidade), buscamos levar a um “olhar auditivo” mais atento 

acerca dos sons ambientais do cotidiano onde os sons naturais se misturam aos sons 

urbanos. Nas faixas 2 (Música harmoniosa – “Trilhas na mata”); 3 (Recortes de músicas 

de Bach - Missa em Si menor); 4 (Recortes de músicas de Haendel - Abertura do Oratório 

O Messias); e 5 (Pequeno trecho da música Deep in Forest da obra Floresta Amazônica 

de Heitor Villa-Lobos), consideramos as influências da paisagem da natureza refletidas 

em imagens sonoras. Na faixa 6 (Música do silêncio), buscamos o contraste do silêncio 

com os sons do ambiente onde a música está sendo ouvida, transforma cada audição em 

uma única audição, onde diferentes fontes sonoras que compõem a paisagem do ambiente, 

se integram, fazendo parte, da música. Na faixa 7 (Música experimental), um tema que 

nos leva à percepção das influências do ambiente social na produção musical, onde 

recursos eletrônicos e sons tidos tradicionalmente como ruídos, se misturam à arte 

musical. Na faixa 8 (Construção coletiva com os alunos), os participantes criam uma 

composição musical a partir das experiências e do “olhar sonoro” construído através da 

pesquisa. E na faixa 9 (Música do silêncio 2), como sugere Schafer: “toda pesquisa sonora 

precisa concluir com silêncio”, concluímos o CD.  Este relato da pesquisa expressa 

apenas a análise do primeiro momento do curso, ou seja, as aulas introdutórias e as aulas 

referente aos estudos realizados durante a audição da faixa 1 do CD que se constituiu 

como instrumento didático. 

 

  2.4. Coleta e análise dos dados 

   2.4.1. Observação participante 

 As nossas observações aconteceram de agosto a novembro de 2005, a partir e 

durante as aulas da disciplina História da Música do Curso Superior de Licenciatura em 

Música e do Conservatório de Música em questão, aulas estas, semanais, com duração de 

60 minutos, num total de 17 encontros, em que o pesquisador e professor constituem a 

mesma pessoa. Buscamos, através da pesquisa participante, uma forma flexível de 

investigação, na qual, pesquisador e participantes pudessem encontrar respostas ao 

problema proposto. 
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 Não ficamos surpresos com a certa dose de inércia dos alunos quando proposto 

que fizessem parte do processo de pesquisa, pois, normalmente quando chegam à 

universidade estão muito preocupados em adquirir técnicas e modelos prontos para serem 

implantados e não são estimulados com frequência a experimentar, ousar, inventar ou 

improvisar na vida escolar. Pareceu-nos que este comportamento inerte perpassava pela 

descrença na arte de educar. Os alunos/participantes não acreditavam que o trabalho do 

educador musical tivesse poderes de ação transformadora, isto talvez, em decorrência da 

não obrigatoriedade do ensino de música no ensino fundamental e médio que tem o ensino 

de Artes de maneira integrada compreendendo: Artes Visuais, Teatro, Dança e Música. 

Esta forma de abordagem das Artes no currículo escolar, contribuiu para uma 

interpretação, talvez um tanto pessimista, de desvalorização da música e das outras 

manifestações artísticas frente as suas especificidades.  

 Os alunos de Música, em nível superior, na maioria das vezes já são músicos, que 

profissionais ou não, têm ainda marcados pela forma tradicional – no sentido de 

conservador – do ensino de música, elementos técnicos como preponderantes para um 

bom desempenho artístico. Assim, estes elementos técnicos e a busca pela formação do 

virtuose contribui, muitas vezes, para uma abordagem engessada do ensino musical.  

 Chegando estes alunos à faculdade de licenciatura em música, se deparam com a 

realidade de que não bastam elementos técnicos e bons instrumentistas para desempenhar 

o lugar de educador musical. Paulo Freire (1996, p. 95) nos diz que: “Como professor 

devo saber que sem curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino”.  Assim, investigar, buscar, decidir, são ações que, muitas 

vezes, exigem destes alunos maturidade para a desconstrução que se faz necessária no 

processo de produção do conhecimento e na preparação do docente.  

 Começamos, então, através das aulas de História da Música e sem perder de foco 

o programa de curso, a construir reflexões acerca da importância de uma audição 

cuidadosa e inteligente, e ainda, da função que irão desempenhar na sociedade como 

professores de música, ajudando a construir esta forma de audição. 

 Começamos, então, levantar junto aos participantes os conceitos que eles 

possuíam de som, ruído e poluição sonora. Este foi o nosso ponto de partida por meio de 

uma construção histórico-social para que pudéssemos, a partir de aí fazer uma interface 

do conteúdo programático da disciplina com os conceitos que precisávamos levantar. Isto 

se configurou em grande desafio; primeiro porque os alunos se mostraram surpresos com 
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que relação teriam estes conceitos com o conteúdo específico da nossa disciplina, e 

depois, porque esperavam uma abordagem expositiva de fatos históricos relevantes 

ligados à disciplina, e não, que fossem chamados a refletir sobre o contexto histórico a 

partir de uma abordagem social. Apesar de acreditarmos, e em nossas argumentações 

sempre enfatizarmos, de que fatos históricos estão sempre aliados contextualmente à 

realidade social, os alunos esperavam, de forma passiva, a transmissão dos conteúdos 

relativos à disciplina. O contexto social foi, então, a forma de abordagem histórica por 

nós adotada. Assim, começamos também a refletir sobre o conceito de meio ambiente e 

vinculá-lo à produção artística. O artista e sua obra são influenciados, diretamente, pela 

sociedade com todos os elementos que a compõe, sendo assim, a relação de troca entre 

arte e sociedade é constante.  

 O ambiente fornece elementos para criação musical, que de certa forma, servem 

de inspiração ou de mote para a produção artística. Schafer (1991, p. 51) destaca aqui 

uma questão de importante vínculo entre música e ambiente; segundo ele: “a história 

demonstra que a música está constantemente aumentando de volume”. Passo-a-passo, 

estávamos interpretando dados que possibilitaram à interface entre educação ambiental e 

educação musical. Conseguimos, então, construir o entendimento sobre a necessidade de 

estudarmos os conceitos de som, ruído e poluição sonora, para a partir daí, entendermos 

como estes conceitos influenciaram na produção artístico-musical através do tempo. Este 

processo levou aproximadamente quatro aulas. 

 Num outro encontro estávamos - pesquisador/professor e alunos/participantes - 

concentrados na audição da faixa 01 do CD, bem como, em alguns recortes de peças de 

Bach e Haendel, que ilustram o pensamento sobre a relação da produção artístico-musical 

com ambiente social onde buscávamos elementos para a construção dos conceitos de som, 

ruído e poluição sonora. Feito um levantamento com a classe sobre o que entendiam 

por som e ruído, percebemos que, de modo geral, eles associavam o “gosto” às suas 

definições. Então, percebiam como som eventos sonoros agradáveis, e ruído como 

eventos sonoros desagradáveis. Isto em si é muito subjetivo. O que agrada alguém pode 

muito bem desagradar outra pessoa e vice-versa. Eles, ainda, associavam poluição sonora 

a eventos sonoros emitidos por máquinas e equipamentos usados pelo homem em seu 

cotidiano. Isto pode ser, também, poluição sonora, porém, não representa uma definição 

que se sustente frente à complexidade do termo. Trabalhamos, a partir de aí a construção 

dos conceitos de som, ruído e poluição sonora, tendo como referência o discurso em 

relação à arte e indústria cultural. 
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 Quando reapresentamos a faixa 1 do CD, que contém sons do cotidiano, os alunos 

em coro disseram: “Isto é ruído, barulho, poluição sonora”. E quando indagados se estes 

ruídos faziam parte do meio ambiente, eles hesitaram e se dividiram entre sim e não. Os 

sons de pássaros, folhas ao vento, cigarras e outros sons que também compõem os sons 

do cotidiano – constantes desta faixa do CD -, além da visão naturalizada do conceito de 

meio ambiente, contribuíram para que os alunos/participantes ficassem divididos. 

Stravinsky nos diz que os sons naturais são as matérias-primas da música. Colocamos, 

então, uma questão para reflexão: “Estes sons naturais também compõem o ambiente da 

mesma forma que os sons dos motores dos automóveis?”  

 Fez-se necessário neste momento, a construção do conceito de ambiente; 

concluímos após algumas discussões que, ambiente é muito mais do que elementos 

naturais e relacionados à fauna e a flora, e ainda, que o ser humano com todas as suas 

invenções e instrumentos também integram o ambiente. Como nos coloca Reigota (2001), 

é necessário distinguir atividades e abordagens que tendem a generalizar, e ou, simplificar 

a visão de ambiente e de educação ambiental.   

 Há uma tendência em naturalizar o ambiente sem levar em consideração todas as 

modificações que ele vem sofrendo com o passar dos anos e com o desenvolvimento da 

sociedade, como se pudéssemos ter uma visão contemplativa dos eventos sociais sem que 

fizéssemos parte deles. O meio ambiente é um conjunto de coisas constantes em nossa 

sociedade, e nós, como atores principais, devemos ter consciência da interferência que 

exercemos sobre ele, interferência esta, que pode ser boa ou ruim. A partir daí, colocamos 

para os participantes, futuros professores de música, o importante lugar que deveriam 

ocupar frente à necessidade de uma consciência acerca do que chamamos audição 

inteligente21. 

 

CONCLUSÃO 
 
 Esta pesquisa objetivou investigar a produção sonora socioambiental, artística e 

seus desdobramentos na construção de uma audição inteligente. A música é uma forma 

de arte que tem como matéria-prima o som – a arte da música também é a arte de ouvir –

; a educação é uma via de formação e transformação social; o ambiente nosso habitat.  

 
21 Conceito que está sendo construído, por mim, em Tese de Doutoramento. 
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Sendo assim, pareceu-nos natural a união destas três áreas do conhecimento, tão 

indissociáveis, na aplicabilidade de uma pesquisa social. Como trabalhamos o universo 

sonoro, ligado ao ambiente, num processo de educação, escolhemos como sujeitos da 

pesquisa alunos do Curso Superior de Licenciatura em Música. Os educadores musicais 

devem possuir instrumentos significativos para investigar o processo de formação destes 

mesmos educadores.  Parafraseando Paulo Freire: “Educar é discernir o ouvir” 

 O princípio metodológico que adotamos foi o da pesquisa participante, que nos 

deu a flexibilidade necessária durante todo o processo investigativo. Construímos, então, 

dos conceitos inerentes ao campo do estudo sonoro e o primeiro deles foi o de paisagem 

sonora. A partir deste conceito, o entendimento dos conceitos de som, ruído, poluição 

sonora, música e ambiente, se fizeram necessários para a continuidade do processo de 

investigação do trabalho empreendido. 

 Inicialmente nossos alunos/participantes não se mostraram muito interessados; 

mostram-se ainda, surpresos com a possibilidade de serem chamados a refletir sobre o 

assunto. A educação musical talvez necessite ampliar seu campo de atuação interagindo 

com as mais diversas áreas do conhecimento, para que problemas como este, tão 

recorrentes em sala de aula, aconteçam com menos frequência.  

 O CD, como instrumento pedagógico, tem sido uma importante ferramenta que 

pode ser aplicada em diferentes níveis cognitivos e ser adaptada às necessidades de cada 

grupo. Então, também pouco a pouco, os alunos/participantes foram descobrindo o valor 

do ouvir e a necessidade de se buscar construir o preparo para o discernimento do que 

este ouvir resulta. Certa frustração acompanhou-nos durante parte do processo quando 

percebíamos, nestes futuros professores - a quem Schafer atribuiu a responsabilidade pela 

audição da sociedade -, uma dose de inércia frente ao lugar a ser constituído pelo educador 

musical. Algumas vezes, uma visão um tanto pessimista em relação à educação se 

destacava. Mas isto não se constituiu em obstáculo intransponível, pois integra o processo 

de descoberta fundamental para o educador; fomos em frente. 
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A ESCUTA EM E NO MOVIMENTO: PASSEATA E CRIAÇÃO NA CIDADE 

The creative process sprang up during students' uprising 
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Resumo 

Neste texto pretendemos discursar a partir da experiência de escuta de uma manifestação 
estudantil ocorrida com maior intensidade nos primeiros dias do mês de Junho de 2011, na cidade 
de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, Brasil. Observaremos o processo criativo musical 
e poético do movimento durante os cinco dias subsequentes de manifestação em que passamos 
acompanhando e gravando tudo. Durante as análises apareceram questões acerca do acaso de 
nossa participação neste fenômeno social e da nossa condição de testemunha, assumida após o 
término das coletas sonoras, que a princípio tinham apenas o interesse pelo áudio. Não se trata de 
um texto que defenda causas ou interesses, mas somente quer pensar no aspeto criativo emergente 
daquela ocasião.   
 

Abstract 

In this text we intend to speak from the listening experience of a student demonstration that 
occurred with greater intensity in the first days of June 2011, in the city of Vitória, capital of the 
state of Espírito Santo, Brazil. We observe the musical and poetic creative process of the 
movement during the five subsequent days of manifestation in which we pass along and record 
everything. During the analysis, questions arose about the chance of our participation in this social 
phenomenon and of our condition of witness, assumed after the end of the collections of sound, 
which at first had only an interest in audio. It is not a text that advocates causes or interests, but 
only wants to think about the creative aspect that emerged on that occasion. 
 

Keywords: students; uprising; music; poetry. 
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INTRODUÇÃO 
 

Apresentamos aqui um breve ensaio sobre a experiência de escuta participativa 

dos autores durante os cinco dias mais intensos da manifestação estudantil ocorrida nas 

duas primeiras semanas do mês de junho de 2011, na cidade de Vitória, capital do estado 

do Espírito Santo, Brasil. É preciso ressaltar, antes de qualquer explanação, que não 

pretendemos discutir a meritocracia dos discursos, pró ou contra manifestantes, nem 

mesmos defender posições políticas dos envolvidos, apenas discursar em torno desse 

fenômeno social – e sonoro – que movimentou as principais e mais movimentadas 

avenidas da capital. 

Um lance do acaso foi precioso para conseguirmos pensar estes eventos e 

conceber o texto que segue. Os dois autores estavam reunidos no mesmo local e, 

coincidentemente, com seus gravadores digitais de mão em suas respetivas bolsas no dia 

em que o principal embate entre os manifestantes e a polícia militar ocorreu, sendo este 

o estopim para os demais dias de fortes manifestações. Naquele momento, quando as 

frentes se posicionavam na Avenida Fernando Ferrari para o confronto, em frente à 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), nossa maior preocupação foi registrar 

todas as sonoridades possíveis que dali se desenrolaria. 

Imbuídos apenas pela possibilidade do registro de sons pouco corriqueiros e 

incomuns no dia-a-dia das cidades grandes, acabamos sendo levados a frequentar as 

manifestações subsequentes, pois sabíamos que dali poderíamos extrair diversos 

materiais para futuras composições. Durante o processo de acompanhamento das 

passeatas observamos outros aspetos bastante interessantes no tocante às questões ligadas 

à criação musical e aos fenômenos acústicos que ali se apresentavam. A paisagem 

sonora24 criada dentro e em torno do movimento será o nosso ponto de partida para 

identificarmos por meio da nossa escuta como esse específico fenômeno social compôs e 

desenvolveu sua própria dinâmica de manipulação do som.        

 

 

 
24 Tradução do termo original soundscape, concebido e difundido pelo compositor canadense R. Murray 
Schafer (1933-), apenas na década de 1970 a partir de seu World Soundscape Project, apesar da realização 
de obras musicais anteriores à esta conceção que já traziam no seu bojo as ideias apresentadas por Schafer.    
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RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 No dia 02 de Junho de 2011, os estudantes fecharam a Avenida Presidente Getúlio 

Vargas, no centro de Vitória, entre o final da manhã e o início da tarde, causando enorme 

congestionamento na principal via de transição entre o município vizinho, Cariacica, e o 

restante da cidade, houve um primeiro confronto com o Batalhão de Missões Especiais 

(BME)25 que desobstruiu a via, normalizando o trânsito. Tal embate levou os estudantes 

a se locomoverem para o outro lado da cidade, reunindo-se na Universidade Federal do 

Espírito Santo, e logo após, antes das 17 horas, interromperam o fluxo de veículos na 

Avenida Fernando Ferrari. Aos gritos costumeiros de toda e qualquer manifestação deste 

cunho, eles se mantiveram ali até a chegada do BME àquela posição da capital. A saber, 

a manifestação estudantil deste ano se iniciou no mês de janeiro – com poucos 

participantes, ações muito pontuais e sem força política – devido ao aumento das tarifas 

de ônibus realizado no final de dezembro de 2010. Porém quando estudantes e polícia 

entraram em confronto em frente à Universidade o movimento se fortaleceu e ganhou 

proporções inesperadas.  

  Um breve parêntese: como relatado na introdução acima, ao acabarmos nossas 

atividades docentes no curso de música da UFES, nos deparamos com aquela situação 

pré-batalha. Outro lance do acaso: o posicionamento do nosso local de trabalho no 

campus; atuamos no primeiro prédio, de frente para a avenida citada – o local até serviu 

de escape para todos os estudantes que ali estavam, dentro ou não da manifestação, depois 

que as primeiras bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral foram deferidas para dentro 

do campus universitário pela polícia militar. 

Ao notarmos a movimentação decidimos registrar todo aquele evento e, para isso, 

recorremos a dois gravadores digitais26 simultaneamente para capturar tomadas de 

diferentes lugares. Desde então foram recolhidas mais de 10 horas de passeata durante os 

dias 2, 3, 6, 8 e 10 de junho27, sendo o dia 3 o que reuniu o maior número de participantes, 

aproximadamente 4 mil pessoas seguiram em passeata da UFES até a praça de pedágio 

 
25 Unidade especializada da polícia militar do Estado do Espírito Santo. 
26 Foram usados os seguintes modelos: Microtrack II, da M-Audio, e R-09, da Edirol. Todas as gravações 
foram realizadas em 16 bits e 44.100 Khz de sample rate. 
27 O movimento, a partir dessa data, partiu para o diálogo em mesas de negociações com o governo. De 
qualquer maneira, àquela altura, já havíamos decidido que o material sonoro até ali recolhido já era 
suficiente para a ideia inicial de trabalho com fins composicionais.  
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da 3ª ponte, que possibilita a saída de veículos da capital para o município de Vila Velha28. 

Este percurso tem cerca de 4,7 Km e levou por volta de 2 horas e meia para ser percorrido 

pela multidão de estudantes, entre eles universitários e alunos do ensino médio e 

fundamental. As principais manchetes dos jornais da capital tiveram enorme colaboração 

para elevar o nível de participação dos estudantes na marcha do dia 3, pois qualificando 

o movimento como “baderneiro” e desprovido de organização29, inflamou a comunidade 

discente da universidade ao ponto de ter esse número representativo de aproximadamente 

4 mil pessoas caminhando pelas ruas da capital do Espírito Santo e, para nós o mais 

importante, proferindo cantos que proclamavam as vontades e desejos do movimento 

naquele instante. O som dos motores dos veículos no horário de rush da Avenida Reta da 

Penha deu lugar às milhares de vozes, passos, palmas e cantos que ecoavam naquela noite.  

 

Figura 1 – Percurso do dia 03/06/2011 

Fonte: Google Maps 

 Desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 

de outubro de 1988, a livre manifestação do pensamento é garantida a todo o cidadão 

brasileiro deste Estado Democrático de Direito, assim como o direito de ir e vir 

assegurado no Título II, “Dos direitos e garantias fundamentais”, da mesma legislação. 

 
28 É prática corriqueira das manifestações de rua realizadas no Espírito Santo, principalmente as estudantis, 
a marcha tendo como ponto final a praça da 3ª ponte, culminando com a liberação do pedágio.  
29 A manchete do jornal A Gazeta, do dia 03 de janeiro, estampara: “Eles querem passe livre... mas não 
deixam a cidade passar”. Já o jornal de maior circulação do estado, A Tribuna, publicara: “Baderna 
complica a vida de mais de um milhão”.  
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Da falta de resolução e mediação entre essas duas possibilidades é que obtivemos o que 

se pode ver abaixo: 

 

Fig. 2 – Imagem realizada em sonograma dos tiros iniciais, 02/06/2011. 

 

 A imagem acima representa o espectro dos primeiros sons – tiros – de lançamentos 

de bombas de efeito moral para desobstruir a Avenida Fernando Ferrari, no dia 02 de 

junho, logo retirando os manifestantes do meio da rua. É notória a intensidade sonora dos 

disparos e a ampla banda de frequências que estes englobam. Ações explosivas como 

essas, assim como vento, palmas efusivas e gritos intensos foram situações indeléveis, 

mas que muitas vezes seus registros foram comprometidos – “clipado” – pela impossível 

previsão dos acontecimentos in loco e o controle absoluto do nível da entrada de áudio 

nos aparelhos de gravação. Por se tratar de gravações ao vivo e sem muita possibilidade 

de previsão do que há por soar, o procedimento era sempre desligar os gravadores o menor 

tempo possível. Isso foi um facilitador para obter todo o material que abaixo discutiremos.   

 Durante os cincos dias de registros foi mapeado uma diversidade de cantos e 

dentre eles escolhemos alguns dos dez mais recorrentes para observarmos como em 

alguns deles eram entoados pelos manifestantes e ao longo das repetições ou situações 

impostas pelo percurso da passeata eles iam se transformando, permutando palavras e 

recriando-se coletivamente.  
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 Um dos principais cantos foi exatamente o que permaneceu imutável durante 

todos os dias observados. Assim o transcrevemos: 

 

Fig. 3 – “Poder para o povo” 

 Segundo o primeiro parágrafo único de nossa Constituição, pertencente ao artigo 

primeiro do Título I, “Dos princípios fundamentais”: “todo o poder emana do povo, que 

exerce por meio representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” 

(1991, p. 3). A relação que se faz entre poder e povo se reflete como condição sine qua 

non para uma perspetiva de mudança de situações e essa sensação de completude entre 

as palavras, que na Constituição é dada através do voto, foi disposta no canto manifestante 

de maneira que estas assumem a mesma ideia rítmica quando impostadas pelo coro. Poder 

e povo, paroxítonas sujeitadas às rimas graves, sendo a primeira com força anafórica, são 

utilizados para criar esse jogo sonoro e reforçar a imutabilidade tanto no sentido do 

discurso, quanto na forma dada ao canto durante as passeatas. Outra questão importante 

a ser observada é a inexistência da variação melódica nas músicas registradas, e essa, não 

escapa à condição observada e apresenta-se sempre com uma espécie de salmodia direta 

e ao mesmo tempo responsorial. 

 Outro canto responsorial tratava especificamente de desculpar-se e realizar mea 

culpa perante a sociedade como estratégia de aproximação da população que, de suas 

casas, das calçadas e de seus veículos cruzavam com a passeata. O grito também queria 

ser resposta às manchetes do dia, como já vimos, que tratavam como baderna o ocorrido 

no dia anterior, no qual durante o primeiro embate entre policiais e manifestantes, houve 

depredação de alguns patrimônios públicos. A primeira frase era sempre cantada pelos 

comandantes do movimento, sempre respondida pela massa. Abaixo segue a transcrição, 

a saber, de umas poucas canções iniciada em anacruse:  

  

Fig. 4 – “E o movimento é o quê?”  
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  O processo de recriação constante e ao vivo durante a manifestação foi outro 

aspeto notado. A substituição de palavras com a manutenção da estrutura rítmica e 

melódica, e muitas vezes criações de paródias foram procedimentos recorrentes, como no 

caso de “Vem, vem pra rua vem, contra o aumento”. Em ordem cronológica, registramos 

o verso anterior no dia 2 de junho. No dia seguinte, houve o intercâmbio entre as palavras 

aumento e governo, e o verso atualiza sua rima, de que passa de consoante à toante. Já 

durante todos os dias foi possível escutar outra a alternância sutil, ora rua, ora luta.  

      

 

 

Fig. 5 – “Vem, vem, vem pra rua, vem” 

 Fato é que a cada vez que este canto era entoado pela multidão as diversas formas 

de cantá-lo iam sendo sobrepostas involuntariamente, mais pelo efeito acústico de 

impossibilidade de reconhecimento claro do que estava sendo entoado pelos diferentes 

blocos em que o movimento acabava se dividindo durante a marcha. Era possível notar 

pelo menos três níveis de perceção:  

1.° - O bloco localizado na frente da manifestação com a função de puxador das canções;  

2.° - O bloco intermediário que já apresentava certa dificuldade de compreensão do som 

herdado, já que diversos fatores contribuíam para isso como: [a] a projeção dos cantos 

em movimento e sempre para frente dos marchantes; logo [b] a direção do vento facilitava 

o surgimento de um delay natural na escuta e [c] o acumulo das sonoridades em torno 

daquele setor, já que todas as vezes que o movimento partia em marcha, a pista em sentido 

oposto à que ele seguia estava liberada para os veículos e o buzinasso por parte da 

população empática à causa tinha como pico de intensidade o bloco central da massa 

humana, ajudando a modificar por completo a escuta naquele ponto. 
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3.° - E o bloco final que, principalmente no dia 3 de junho, com a aglomeração de 

4 mil pessoas ocupando cerca de 300 metros de extensão das avenidas, acabava 

entoando um canto que ora já havia perdido força no bloco da frente, ora já nem 

era cantado nem mesmo pelo bloco intermediário, produzindo duas escutas por 

nossa parte: [a] em alguns momentos registravam-se cânones; [b] em outros uma 

completa sobreposição de músicas distintas, ponto bastante interessante, pois 

dessa convivência mútua dentro do mesmo espaço sonora possibilitava a escuta 

de uma terceira canção, com rastros fónicos dos dois setores opostos, apreendidos 

muitas vezes quase como procedimentos de colagem de materiais distintos. Em 

dados momentos chegou-se a registrar até três cantos distintos sobrepostos e 

espacializados entre os blocos identificados aqui. 

Outro caso de recriação instantânea por substituição de palavras: o verso “quem 

não pula quer tarifa”, no qual o substantivo tarifa dava lugar ao adjetivo governista, e o 

verbo querer era substituído pelo ser, transformando a conotação inicial do ato de saltar 

contra uma imposição – e aqui saltar é ação que ao mesmo tempo em que rompe com um 

paradigma, condena e pune moralmente aquele que permanece inerte no chão – em uma 

posição política clara: “quem não pula é governista”. Aqui temos então um canto que se 

configura, assim como vários outros, como possuidor de apenas um verso de ordem, 

remetendo a uma ação imediata que usa o corpo do manifestante como forma de exprimir 

física e visualmente aquilo que a música, em sua condição abstrata, já dava conta de 

comunicar ao transeunte que se deparava com a passeata. Esse verso único é um 

heptassílabo – redondilha maior – que coincidentemente é predominante na composição 

de quadras e canções folclóricas e populares, métrica tradicional da língua portuguesa, já 

utilizado desde as cantigas medievais (GOLDSTEIN, 1986). A raiz da recriação nos 

parece ter sido o dia 3 de junho, durante a gigantesca manifestação, quando um entusiasta, 

ao microfone30 conclama a massa a gritar “quem não pula é governista” e imediatamente 

é respondido pelo outro verso. Não obstante, depois se deu continuidade à emissão, ora 

de um, ora de outro, ou a sobreposição dos mesmos.  

 

 
30 É preciso registrar que o movimento só teve apoio de carro de som neste dia. 
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Fig. 6 – “Quem não pula” 

 Em “mãos ao alto”, canto denunciativo do preço da tarifa do sistema de transporte 

público, foi parodiado no ato do dia 10 de junho por duas vezes, uma direta, apontando o 

nome de um cidadão “não muito querido” – segundo nossa perceção – naquele ato, outra 

o qualificando como pelego, termo regionalista pejorativo para “agente disfarçado do 

governo que procura agir politicamente nos sindicatos de trabalhadores” (HOUAISS, 

2001). É importante destacar um procedimento bastante interessante no tocante à 

estruturação rítmica do verso, a ideia inicial impressa em “mão ao alto” – semínima 

pontuada seguida de três colcheias – é retrogradada no final do mesmo para clarificar o 

entendimento do substantivo masculino e manter correta a sua prosódica, coincidindo a 

sílaba forte da palavra a característica do ponto no tempo em que ela foi alocada, 

permitindo à frase ter uma resolução feminina sem comprometer seu entendimento. 

Chamamos a atenção para essa figura rítmica, pois ela nos parece ser recorrente em quase 

todos os cantos ora em sua forma, digamos, original – colcheia seguida de colcheia ligada 

à semínima – ora expandida ou contraída, tanto para corrigir possíveis silabadas, inverter 

a lógica e alocar sílabas fortes tempos fracos. Até o momento todas as figuras 

apresentadas destacam em vermelho para a presença dessa ideia rítmica, assim como 

mostramos abaixo:     

   

 

 

Fig. 7 – “Mãos ao alto” 
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 As menções diretas ao atual governador do estado do Espírito Santo marcaram 

duas outras composições do movimento: 

 

 

Fig. 8 – “Eu não acho” e “O povo na rua” 

 

 A primeira em forma de quarteto – “Eu não acho, / mas Casa grande acha / que o 

povo precisa / de bala de borracha” –, no qual o primeiro verso é um trissílabo seguido 

de um hexassílabo e, posteriormente, dois em redondilhas menor, ou também chamados 

de pentassílabos. O destaque é que os versos pentassílabos, entre poetas portugueses na 

Idade Média, eram utilizados para a composição das chamadas “cantigas de amor e de 

amigo” (GOLDSTEIN, 1986, p. 24). Já a segunda canção, dística, apresenta no seu 

primeiro verso uma redondilha menor, seguido de uma redondilha maior. Comparando 

um tratamento rítmico dado ao nome do governador em questão, interessante ver que na 

primeira canção, localizado no verso hexassílabo cada sílaba tem a mesma duração, mas 

quando, na segunda canção, o mesmo é utilizado em um verso maior, há uma nova forma 

de incluí-lo na prosódica correta, dando à sílaba “sa” metade da duração de todas as outras 

sílabas como uma espécie de compensação temporal ao tratamento dado ao substantivo 

próprio submetido a um verso mais extenso. Podemos afirmar isso pois existe uma 

semelhança entre as agógicas inferidas à cada um deles e a estrutura de pulsação as quais 

os versos são alocados partem da mesma figura base, a colcheia.   

 Uma das poucas paródias clássicas registradas, realizado em uma tessitura que 

não ultrapassa o intervalo de 5ª justa, foi desenvolvida a partir da canção “Rei Davi”, de 

Pr. Marcelo Rossi, e surgiu apenas no dia 8 de junho, durante a caminhada que saiu da 

Universidade, passando novamente pela Avenida Reta da Penha, mas agora em direção à 

Assembleia Legislativa, percorrendo cerca de 4,4 km de distância em aproximadamente 

duas horas de caminhada.  
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Fig. 9 – “O meu dinheiro” 

 

 

Fig. 10 – Trajeto do dia 08 e junho de 2011 

Fonte: Google Maps 

 

CONCLU SÃO 

Os cantos aqui comentados foram escolhidos através da nossa escuta, da nossa 

perceção sobre a representatividade destes dentro de um universo numérico bem mais lato 

de criações que ali se desenvolviam e ao mesmo tempo eram difundidas, ora uníssonas, 

ora em polifonia, mas que ao nosso se ver, os processos utilizados são passíveis de análise 

através dos exemplos citados.  
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Na escrita deste ensaio a grande guia foi a memória, pois nossos laços 

inconscientes com as canções, desenvolvidos durante o processo de captação de áudio, 

também foram levados em consideração no processo de escolha do material a ser 

avaliado. Como apontado na introdução, a finalidade inicial da imersão na manifestação 

foi a princípio artística, como artistas sonoros em busca de matéria-prima, porém ao final 

do processo observamos que era possível alargar a discussão de modo a observar que 

existia ali sim um processo criativo coletivizado que dava conta de manter a união das 

pessoas inseridas naquele fenômeno social em torno da causa. Foi bastante comum 

encontrar pessoas, durante os dias de protesto, cantarolando um ou outro verso, como foi 

para nós mesmos incontrolável ao chegarmos em nossas residências, depois 4 ou 5 horas 

de caminhadas no meio da massa, não passarmos ainda horas submetidos a um loop 

daquelas canções em nossa escuta interna. 

 Reforçamos que a memória, mesmo falha, errônea e inverosímil, como já apontara 

Tucídides (460/455-400 a. C.), considerado o pai da História, em crítica a Herótodo (485-

420 a. C.), foi onde recorremos, sem sequer retomar os áudios, pois a estes demos outra 

finalidade que ainda não iniciamos, a composição. Portanto, este ensaio quer ser um 

testemunho de nossa caminhada dentro e em torno de um fenômeno social que por alguns 

dias acrescentou novos sons ao ambiente cercado ruídos já quase silenciosos e 

impercetíveis do tráfego intenso de veículos e aviões que agem nessa região onde as 

passeatas ocorreram. Apitos, gritos, cantos, milhares de passos, entre o caos, a música e 

a poesia, foi possível testemunhar um pouco de criação aflorando de uma reunião de 

pessoas, que em sua grande maioria, nunca quiseram ou pretendiam de fato serem 

músicos, compositores ou poetas. Nada de espantoso, pois isso também é característica 

corriqueira de mobilizações sociais. 

 Agora, lançaremos mão do conceito apenas para validar nossa condição de 

testemunha. Seguindo o viés da expansão do conceito de testemunha concebido pela 

Literatura de Testemunho31, Jeanne Marie Gagnebin, no artigo Memória, História e 

Testemunho, publicado na coletânea Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma 

questão sensível (2004), discute o fim da narração tradicional com base em dois textos de 

Walter Benjamin: “Experiência e pobreza” e “O narrador”. Após refletir sobre os dois 

trabalhos do filósofo alemão, a autora cita a figura de narração do sonho de Primo Levi: 

 
31 NESTROVSKI, A., & SELIGMANN-SILVA, M. (Orgs.) (2000). Catástrofe e representação. São Paulo: 
Escuta. SELIGMANN-SILVA, M. (Org.) (2003). História, memória, literatura. Campinas: Editora da 
UNICAMP. 
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sua volta para casa após Auschwitz é ofuscada pela indiferença dos ouvidos que levantam 

e vão embora, protagonizando o “simples” ato de não escutar o relato do horror vivido e 

passado por ele no campo de concentração. Gagnebin, então, passa a criticar, a partir da 

perspetiva de uma exacerbação do caráter testemunhal, o que chama de abusos da 

memória, quando nos discursos persistem uma fixação ao passado e a incapacidade de 

bem viver o presente, assim criando uma identificação quase patológica com os papéis 

do algoz e da vítima, nesse caso de um massacre, a Shoah, quando, muitas vezes, passam 

distantes da herança de tal atrocidade. Para justificar seu texto sem que caia nas malhas 

da fixação e da identificação – a autora já se “acusa” da não hereditariedade direta de 

qualquer evento desse porte, Gagnebin se utiliza da prerrogativa da força (da palavra) e 

do lugar que ocupa (a universidade), alhures, “terceiro”, como condição para restabelecer 

o espaço simbólico não pertencente ao círculo infernal algoz-vítima e dar sentindo 

humano ao mundo.  Assim, discute a função dos ouvintes, no sonho de Primo Levi, como 

aqueles que deveriam ocupar esse lugar “terceiro” (como ela): 

No sonho de Primo Levi, deveria ser a função dos ouvintes, que, em vez 
disso e para desespero do sonhador, vão embora, não querem saber, não 
querem permitir que essa história, ofegante e sempre ameaçada por sua 
própria impossibilidade, alcance-os, ameace também sua linguagem 
ainda tranquila; mas somente assim poderia essa história ser retomada e 
transmitida em palavras diferentes (GAGNEBIN 2004, p. 93). 

Gagnebin (2004, p. 93) também encerra seu ensaio estabelecendo um novo olhar 

para aquele que “vê, ouve e/ou conhece”, ampliando o conceito de uns dos termos centrais 

da literatura de testemunho: 

Nesse sentido, uma ampliação do conceito de testemunha se torna 
necessária; a testemunha não seria somente aquele que viu com os 
próprios olhos, o histor de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha 
também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração 
insuportável do outro e que aceita que suas palavras revezem a história 
do outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente 
a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento 
indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a 
não repetirmos infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a 
inventar o presente.  

    É bom deixar claro que as devidas proporções estão guardadas, mas por analogia 

o acaso confidenciado no início do texto não nos permitiu deixar de, como terceiros, não 

registrar, não ouvir e não estudar aquilo que estava diante dos nossos ouvidos e olhos.  
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O BAILE POPULAR NO ALENTEJO - UMA PERFORMANCE 

MULTIDIMENSIONAL 

The popular ball in Alentejo - Multidimensional performance 

 
NUNES, Carla32 

 

Resumo 

Este artigo, que aborda o Baile Popular no Baixo Alentejo no início do séc. XXI, resulta da 
dissertação de Mestrado “O Baile Popular na Cabeça Gorda – A Construção Social de uma Aldeia 
Alentejana” (orientação: Professora Doutora Salwa El-Shawan Castelo-Branco) apresentada à 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006, para 
obtenção do Grau de Mestre em Ciências Musicais – Etnomusicologia. O artigo incide sobretudo 
sobre a revisão bibliográfica da referida dissertação, ancorada em perspetivas teóricas da 
Etnomusicologia, da Antropologia e dos Estudos da Performance (Performance Studies) e, com 
menor incidência, da Sociologia e dos Estudos de Dança (Dance Studies).  O Baile Popular é 
abordado como um evento performativo de música e dança, a partir do qual é possível perspetivar 
o modo como a performance musical é central à criação de vários aspetos da vida social, tornando 
o baile um contexto privilegiado de ativação social. Para a interpretação deste evento complexo, 
é proposto um modelo teórico que permite ainda analisar o modo como a performance é negociada 
por músicos, organizadores e participantes, transfigurando o espaço e construindo o tempo.  
 

Abstract 

This article, which deals with Popular Dance in Baixo Alentejo at the beginning of the 18th 
century, XXI, results from the Master's dissertation "The Popular Dance in the Fat Head - The 
Social Construction of an Alentejo Village" (orientation: Professor Salwa El-Shawan Castelo 
Branco) presented to the Faculty of Social Sciences and Humanities of the New University of 
Lisbon in 2006, to obtain the Master's Degree in Music Sciences - Ethnomusicology. The article 
focuses mainly on the bibliographical review of this dissertation, anchored in theoretical 
perspectives of Ethnomusicology, Anthropology and Performance Studies and to a lesser extent, 
Sociology and Dance Studies. Popular Dance is approached as a performative event of music and 
dance, from which it is possible to prospect the way the musical performance is central to the 
creation of various aspects of social life, making the dance a privileged context of social 
activation. For the interpretation of this complex event, a theoretical model is proposed that also 
allows to analyze how the performance is negotiated by musicians, organizers and participants, 
transforming space and building time. 
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O ESTUDO DA PERFORMANCE 

A performance musical é o principal contexto de estudo na Etnomusicologia e a 

sua pertinência é incontornável. O estudo da performance sofreu grandes alterações a 

partir da década de 80, na Etnomusicologia, na Antropologia e nos Estudos da 

Performance. Na Antropologia, a importância da performance insere-se numa passagem 

verificada na ênfase teórica na década de 80, “da estrutura para o processo, da 

competência para a performance, da lógica dos sistemas culturais para a dialética dos 

processos socioculturais” (TURNER,  1987, p. 21).  

“Na Etnomusicologia, desenvolveu-se ao longo das últimas três 
décadas uma abordagem da performance que tem em conta a sua 
multidimensionalidade, abarcando vários níveis de análise, onde se 
destaca o modo como os elementos extramusicais do evento ou ocasião 
de performance influenciam os resultados da mesma” (BÉHAGUE, 
1984a, p. 3).  

O crescente reconhecimento da importância da performance no âmbito da 

Etnomusicologia americana está patente nos trabalhos de Norma McLeod e Marcia 

Herndon (1980), Anthony Seeger (1987), Gerard Béhague (1992), Philip Schuyler (1984) 

e Marina Roseman (1993 e 1996). 

Norma McLeod e Marcia Herndon (1980, p. 6), incluem sete ensaios na sua obra 

“The Ethnography of Musical Performance”, nos quais tentam “identificar, exemplificar 

e clarificar alguns dos assuntos relacionados com esta área temática”. Philip Schuyler 

(1984) observa quatro contextos diferentes de performance dos rwais, músicos berberes 

do sudoeste de Marrocos, revelando as influências dos fatores contextuais sobre os 

conteúdos das referidas performances.  

Um dos contributos mais marcantes para o estudo da performance foi prestado por 

Anthony Seeger na sua obra Why Suyá Sing (1987), sobre os índios Suyá da floresta 

amazónica. A obra consiste num estudo da sociedade Suyá partindo da performance 

musical, perspetivando o modo como esta cria muitos aspetos da vida social e exami-

nando a maneira como a música faz parte da própria construção e interpretação de 

relações e de processos sociais e conceitos (op. cit., pp xiii-xiv). Seeger realça também a 

contribuição do estudo da performance musical para a Antropologia, através de uma 

“compreensão dos processos performativos em geral. Considerando que a música é um 

género performativo, o estudo antropológico da música enfatiza a importância do 

processo social enquanto performado e constantemente reformulado de modos criativos, 

mas padronizados” (idem, p. 139). 
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A abordagem do evento musical partindo da perspetiva da performance foi 

posteriormente adotada por autores tais como Martin Stokes, que destacou o facto de que 

esta “é uma prática na qual os significados são gerados, manipulados e até ironizados, 

com algumas limitações (...) A música e a dança não são objetos simbólicos estáticos, 

para serem compreendidos num determinado contexto, mas sim, eles próprios são um 

contexto com padrões, no qual outras coisas acontecem” (1997a [1994], pp. 4-5). 

Abordarei o baile como uma performance construída e gerida por todos os intervenientes 

(organizadores, músicos e participantes). Basear-me-ei no conceito proposto por Richard 

Bauman (1977, p. 11) que define as performances como  

“modos específicos de expressão e comunicação humanas, demarcados 
para serem avaliados pela audiência pelo modo como são feitos, pela 
relativa habilidade e efetividade da demonstração do performador e 
delimitados também pelo enriquecimento da experiência através da 
apreciação das qualidades intrínsecas do próprio acto expressivo”. 

Este conceito de performance estende-se aos diversos tipos de participação e ao 

desempenho de papéis pelos músicos, participantes e organizadores. Aos músicos, cabe 

a performance musical, enquanto que os organizadores desempenham papéis que lhes 

conferem um estatuto distinto daquele que têm na comunidade, na vida quotidiana. Os 

participantes dançam, cantam (a solo ou em coro), acompanham a música com palmas e 

outros modos de percussão corporal, executam idiofones improvisados e desempenham 

papéis que lhes são atribuídos no próprio baile, existindo indumentária e repertório 

específico para esses momentos. Esta abordagem do baile como performance não admite 

uma separação entre “audiência” e “performadores”.33 Músicos, organizadores e 

participantes performam, em diferentes tempos, modos e capacidades, pelo que a 

performance ocorre por todos os núcleos que constituem o evento, incluindo quem toca, 

quem dança, quem está no bar, etc. Como consequência, proponho abordar todos os 

intervenientes no baile como performadores. A complexidade do baile levou-me a optar 

por uma abordagem multidisciplinar no meu trabalho, como é apanágio da 

Etnomusicologia e da Antropologia. Além de adotar a definição de Bauman (1977), 

ancorei também o meu trabalho nas perspetivas teóricas de Gerard Béhague (1992), 

Anthony Seeger (1987), John Blacking (1979) e Victor Turner (1987) sobre a 

performance. Estas perspetivas são complementares e realçam:  

 
33A crescente ênfase colocada na interrelação entre músicos e audiências e no modo como ambos os papéis 
contribuem para a concretização do evento musical está patente nos trabalho de Béhague (1984b), Roseman 
(1993), Finnegan (1996 [1992]), Cruces (1995), Small (1998), Stern (1999) e Ronström (2002). 
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1. A importância de deslocarmos a ênfase da estrutura sonora para o comportamento 

musical e extramusical dos participantes (performadores e audiência) e as regras 

ou códigos da performance definidos pela comunidade para esse evento, conside-

rando os diversos fatores contextuais que a afetam (BÉHAGUE, 1992, p. 172). 

2. O papel da performance como espaço de constituição de processos sociais e o 

modo como esta “recria, restabelece ou altera o significado das pessoas, dos 

tempos, dos momentos, dos lugares e das audiências envolvidas” (SEEGER, 

1987, p. 65). 

3. O papel da performance musical como espaço privilegiado de “invenção e 

reinvenção da cultura através da interacção social” e como campo criador e 

recriador de significados (BLACKING, 1979, p. 3).  

4. A diferença existente entre “géneros performativos que são isolados pelo olhar 

das massas e aqueles que envolvem a participação destas, não apenas como 

audiência mas também como actores (…) Os grandes géneros [performativos] 

(…) têm em comum uma estrutura temporal que interdigita características de 

permanência e de variabilidade, dando lugar à invenção e à improvisação 

espontâneas no decurso de uma dada performance” (TURNER, 1987, pp. 25-26). 

 

 MODELO ANALÍTICO DO BAILE POPULAR  

Tendo em conta as perspetivas acima delineadas, proponho o seguinte modelo 

analítico do baile, que será testado no decorrer deste trabalho:  

 

Fig. 1- Modelo analítico do baile popular 
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A PERFORMANCE 

A performance, como evento e processo, encontra-se no centro do modelo e é 

informada pelo comportamento musical e extramusical dos músicos, organizadores e 

participantes, que interagem no baile, e, no caso dos dois últimos, também fora dele, 

segundo regras definidas pela comunidade (BÉHAGUE, 1984a, p. 6). A performance 

demarca o evento temporal e espacialmente, tendo por base um corpus de danças e 

composições musicais que desempenham um papel fundamental na configuração do 

baile.  

O espaço, o tempo e os processos sociais influem no comportamento destes 

intervenientes e na própria configuração do baile. Proponho-me analisar de que modo é 

que estes elementos se influenciam mutuamente, de acordo com as relações de 

reciprocidade que apresento no modelo e como contribuem para diferentes configurações 

do baile.  

 

 

OS MÚSICOS, ORGANIZADORES E PARTICIPANTES 

Os músicos, organizadores e participantes performam o evento em conjunto e são, 

de algum modo, responsáveis pela natureza e pelo sucesso ou insucesso do mesmo. Os 

músicos são os únicos performadores profissionais que se encontram no baile e o seu 

papel na construção do evento é incontornável. Segundo Gerard Béhague (1984a, p. 6),   

“o papel do performador individual é central, pois este leva consigo 
padrões de performance que põe em jogo, exibe controlo técnico de 
registos e códigos de performance e tem a capacidade de reconhecer 
onde é que estas ocasiões sucedem, podendo capitalizá-las através da 
sua própria noção de energia”.  

Estas observações aplicam-se ao papel dos músicos no baile. 

À semelhança do que ocorre nos bailes organizados por imigrantes jugoslavos em 

Estocolmo (RONSTRÖM, 2002), também os organizadores de bailes na Cabeça Gorda 

desempenham um papel importante, no que concerne às relações de poder que estabele-

cem com músicos e participantes e também devido ao seu papel na definição de regras a 

serem respeitadas no baile. 
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Os participantes constituem uma pedra angular do baile, pois apresentam perfis 

bastante variados e interagem continuamente com os músicos. A sua centralidade é 

confirmada por Miguel Ángel Berlanga. Este etnomusicólogo espanhol alerta-nos para a 

desaparição progressiva, no primeiro terço do séc. XX, de um determinado tipo de cultura 

da festa centrada na festa-participação, na qual toda a comunidade está implicada, para a 

festa-espetáculo, em que a comunidade se dilui. A desaparição dos bailes populares na 

Andaluzia insere-se neste processo, referido pelo autor como uma passagem “do fazer ao 

ver” (BERLANGA, 2000, p. 93). No baile, privilegia-se a cultura da festa-participação, 

pois este é um evento de música e dança, sendo os participantes que performam a última.  

 

O ESPAÇO 

 O espaço onde decorre o baile é transfigurado para e pela performance e hierarqui-

zado consoante a pertinência das performances que ocorrem em simultâneo. Conforme 

aponta Martin Stokes, também no baile “a música e a dança (…) fornecem os meios 

através dos quais as hierarquias de lugar são negociadas e transformadas” (1997a [1994], 

p. 4). Uma análise da relação entre a organização espacial e a organização social é 

imprescindível para a compreensão dos diversos tipos de participação e de sociabilização 

existente no baile. A música define o espaço e este “determina e simboliza tipos de 

comportamento em termos de participação da audiência” (BÉHAGUE, 1992, p. 177).  

 

O TEMPO 

O tempo é construído socialmente e através da música e da dança. A organização 

temporal do baile é definida pela música. Conforme apontam Seeger (1987, p.70) e 

Schechner (1988, p.7), “a selecção de determinadas composições musicais demarca o 

início e o fim do baile e as etapas que o caracterizam”. 

 “A investigação antropológica sobre o tempo revelou que este é 
construído socialmente, e não, um conceito partilhado universalmente 
(…) Tal como o canto, a dança e outras actividades cerimoniais 
clarificam ou redefinem certos espaços, também (re)estabelecem 
períodos de tempo e algumas das relações entre eles” (SEEGER, 1987, 
p. 70). 
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OS PROCESSOS SOCIAIS 

Tal como demonstra Anthony Seeger no seu estudo sobre os Suyá (1987), 

determinados processos sociais são (re)construídos e (re)interpretados através da 

performance. Na Cabeça Gorda, as relações familiares, de amizade, de vizinhança, de 

poder, de identidade regional, de género ou amorosas são (re)construídas através do baile. 

Os processos sociais acima referidos contribuem ainda para a (re)constituição da memória 

coletiva, um outro processo social onde estão presentes as noções gerais, representações 

e valores que derivam de uma praxis coletiva (HALBWACHS, 1990 [1950]), pois, de 

acordo com este autor, a memória do indivíduo é uma construção social, e não uma 

instância psíquica autónoma e isolada das relações constituídas nos grupos dos quais esse 

indivíduo faz parte. A memória coletiva constitui-se, em grande medida, através da 

afetividade e do conflito. Nela, imbrica-se o repertório que, de algum modo, está 

associado a situações vividas (em bailes anteriores, na infância ou na juventude, na vida 

familiar e amorosa, etc.). O significado afetivo desse repertório é importante para a 

compreensão das regras ou códigos definidos pela comunidade para uma determinada 

performance. Como a memória não é algo fixo, mas sim um princípio continuamente 

reestruturado à luz das vivências atuais, o próprio repertório é essencial na 

(re)constituição da memória coletiva dos intervenientes nos bailes realizados na Cabeça 

Gorda. Como tal, a performance não reflete, apenas, hierarquias e relações sociais; antes 

cria um espaço para a sua (re)constituição ou reformulação.  

 

METODOLOGIA E TÉCNICAS 

A elaboração de uma etnografia do baile constituiu a principal estratégia 

metodológica adotada neste estudo. Ao utilizar a performance como prisma de 

observação, procurei reconciliar as minhas perspetivas enquanto executante com aquelas 

que adquiri enquanto investigadora. Realizei um levantamento das atividades culturais, 

musicais e desportivas que tiveram lugar na Cabeça Gorda e efetuei entrevistas ao 

presidente da Junta de Freguesia e aos principais organizadores de bailes, assim como aos 

músicos e grupos que nestes atuaram. Levei a cabo inúmeras conversações informais com 

a população da Cabeça Gorda, na aldeia e fora dela, nos bailes e no decurso de atividades 

tais como jogos de futebol, de cartas e de dominó, atuações do Grupo Coral da Cabeça 

Gorda e na vida quotidiana (em casas particulares, nos cafés, na rua, etc.).  
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Os bailes realizados na Cabeça Gorda e que constituíram objeto deste estudo 

foram alvo de duas estratégias metodológicas, de acordo com o meu papel como 

investigadora. No primeiro caso, incluem-se os bailes cujos executantes eram músicos 

contratados pelos organizadores e, no segundo caso, os bailes em que a executante fui eu 

própria. Estes eventos tiveram lugar de forma intercalada. 

Nos bailes onde atuaram outros músicos, eu fui uma “participante-como-

observadora”, termo proposto pelas sociólogas Olesen e Whittaker para designar um 

investigador envolvido ativamente no trabalho de campo (OLESEN & WHITTAKER, 

1967, p. 274 apud STERN, 1999, xiii). A palavra “como” realça um envolvimento que 

engloba mais do que entrevistas e uma observação desprendida. Simultaneamente destaca 

o facto de que o investigador, devido ao seu interesse especial, não é igual aos outros 

participantes (idem). 

O meu nível de envolvimento nos eventos, incluindo a aceitação de convites para 

dançar por parte de habitantes da aldeia, ajudou-me a contornar problemas que por vezes 

se manifestam no terreno, tais como a diferença entre os sentimentos e experiências 

daqueles que participam na música e na dança e a perceção aural e visual de um 

investigador mais desprendido (RONSTRÖM, 2002, p. 136).  

A opção de atuar em bailes realizados na Cabeça Gorda teve como objetivo a 

participação em eventos onde, progressivamente, fosse possível formular, analisar e testar 

as minhas hipóteses. Os investigadores participam de modo cada vez mais ativo nos 

próprios eventos e na vida social daqueles que estudam, pelo que a performance não é 

“aquilo que eles fazem e que nós observamos; estamos todos envolvidos nela” (FABIAN, 

1990 apud BARZ, 1997, p.45).  

O meu desempenho enquanto acordeonista em três bailes, como parte do trabalho 

de campo, caracterizou-se pela adoção de diferentes opções metodológicas, devido à 

complexidade do baile. Assim, recorri aos meus familiares mais próximos como 

assistentes de trabalho de campo. Estes, foram repartidos pelo espaço de acordo com o 

modo como as restantes performances se distribuem por este e foram-lhes entregues 

grelhas de observação que eu elaborara previamente. À minha mãe competiu a observa-

ção da pista de dança, a anotação da ordem pela qual interpretei as composições musicais, 

o número de pares que dançaram cada uma delas, assim como o registo de perspetivas 

sobre o baile, proferidas pelos participantes durante o evento.  
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Ao meu pai, competiu a gravação áudio do canto alentejano no bar, bem como a 

anotação de acontecimentos que ocorriam fora do meu alcance visual, nomeadamente à 

entrada e nos corredores. Foi-lhe ainda atribuída a tarefa de levar a cabo conversações 

informais sobre o baile, no bar, com participantes do sexo masculino, no intuito de obter 

um conjunto de perspetivas sobre este evento. A opção de estudar um evento com o qual 

estou tão familiarizada e de utilizar a performance como ferramenta metodológica teve 

implicações consideráveis no meu trabalho. As principais questões que se colocam, dizem 

respeito à própria delimitação do meu campo de estudos, à sobreposição dos 

posicionamentos de interveniente (tanto na qualidade de acordeonista, como de 

investigadora exterior ao contexto), aquando da realização do trabalho de campo, ao meu 

perfil, às técnicas utilizadas, assim como aos critérios de seleção dos dados que considero 

relevantes.  

Uma das preocupações patentes na literatura etnomusicológica sobre o trabalho 

de campo no final do século XX prende-se com as perspetivas do investigador enquanto 

insider ou outsider (HERNDON, 1993, p. 77; NETTL, 1992, p. 393). No decurso da 

minha atividade como acordeonista profissional, eu era uma outsider, uma pessoa 

desconhecida, que vinha “de fora” e o modo como o baile iria decorrer constituía uma 

incógnita, tanto para mim como para os participantes. Apercebi-me de que em cada 

localidade existiam requisitos subjacentes ao sucesso do evento, e descobri-los e tê-los 

em conta representava, para mim, uma aprendizagem e um desafio contínuos, nem sempre 

fáceis.  

Nos bailes que realizei por todo o país constatei que a noção do senso comum de 

que uma determinada localidade ou “cultura” é coesa e de que as instituições existentes 

nessa localidade são apreciadas pela população local é totalmente falsa. Este pressuposto 

é desconstruído na obra de Gupta e Ferguson (1999, p. 3), que afirmam que  

“os estudos sobre a escrita etnográfica revelaram que a aparente ligação 
e coerência de uma “cultura” é algo mais forjado do que propriamente, 
encontrado. O “todo” do objecto compreendido holisticamente surge 
mais como um mecanismo de narrativa do que uma verdade empírica, 
objectivamente presente”. 

No entanto, apesar de, por um lado, eu ser uma outsider, por outro, era uma 

insider, pois o baile constituía um contexto que me era bastante familiar e a minha 

experiência anterior nestes eventos era potenciada de modo a responder aos desafios que 

cada novo baile representava.  
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A atuação periódica na mesma localidade acabava por permitir-me uma maior 

interação com os participantes e os organizadores, bem como adequar a minha atuação às 

expectativas destes. 

No âmbito do trabalho de campo realizado na Cabeça Gorda, a minha experiência 

enquanto acordeonista foi-me extremamente útil no sentido de interpretar e compreender 

os pontos de vista e as experiências dos meus interlocutores. Ajudou-me também a 

discutir com os músicos, com conhecimento de causa, o repertório interpretado por estes, 

assim como a estruturar questões que os levaram a refletir sobre aquilo que fazem 

intuitivamente. Por vezes, a informação adquirida confirmou a minha experiência e as 

minhas observações. Outras vezes, porém, levou-me a reexaminá-las. A identificação 

com pessoas que eram, simultaneamente meus colegas, enquanto músicos, e meus 

interlocutores neste trabalho, por um lado, suscitou-me algum incómodo inicial, mas, por 

outro lado, foi-me útil. As experiências comuns significavam que eu tinha um nível de 

comunicação, no qual pouca ou nenhuma tradução era necessária. 

Esta investigação parte de uma atitude reflexiva, informada pela consciência da 

minha posição, pela relatividade do meu discurso, pelos meus interesses, pelo meu 

background cultural e pelas minhas experiências pessoais. Procurei sensibilizar-me para 

as minhas assunções inconscientes e incluir no trabalho as diferentes vozes dos meus 

informantes, inserindo no texto, afirmações, comentários e excertos de entrevistas 

realizadas aos membros da comunidade. 

A minha perspetiva está em sintonia com Judith Okely, na medida em que o meu 

“eu reflexivo” subverte a ideia do observador como uma máquina impessoal, pois a 

inserção autobiográfica é diferente do carimbo da autoridade de autor: não é 

simplesmente “eu estive lá”, mas é a entidade e a categoria que os outros confrontaram, 

receberam e a qual tornaram consignatária” (OKELY, 1992, p. 24). Tal como afirma 

Michelle Kisliuk (1997, p. 32) o campo é uma criação metafórica do investigador, e a sua 

delimitação “não depende da geografia, mas sim da identidade autoconstruída do 

etnógrafo numa determinada paisagem social”. Desse modo, o meu campo de estudos 

inclui a minha experiência anterior e encontra-se delimitado pelo “espaço onde se produz 

a observação ou confrontação intercultural” (LANDA, 2003, p. 197)34.  

 
34 “As unidades de cogitação não são as unidades de observação” (TURNER, 1987, p. 22 apud SINGER 
1972, p. 70). Todos os antropólogos descobrem isto e é o problema produzido por esta disparidade que, 
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CONCLUSÃO 
 

“Ethnography is seldom a comfortable resting place” 
(GREGORY BARZ, 1997, p.55) 

 
 

Conforme afirma Buckland, “num clima pós-positivista, o investigador reconhece 

que não existe uma interpretação estável e superior. As vozes do campo completam-se; 

quase inevitavelmente, não existe um consenso de interpretação que o etnógrafo possa 

publicar, nem uma verdade a ser estabelecida” (BUCKLAND, 1999, p.196). Nesse 

sentido creio que, tal como Miguel Vale de Almeida (2000, p. 241). mais do que em 

“Conclusão”, devemos falar em “Construção” Este estudo do baile abre caminho para 

futuras construções e/ou desconstruções, não tendo pretensões de ser uma verdade 

monolítica. 

A elaboração de um trabalho de investigação sobre um evento complexo como o 

baile, apenas pode abordar algumas das suas facetas. Optei por destacar o papel deste 

evento na sociabilização e na integração de pessoas distintas. No entanto, reconheço que, 

mais do que de coesão social, o baile é um contexto de ativação social, onde o conflito e 

a divergência também estão presentes em todo o tipo de relações sociais. 

Como tal, ficou por investigar de que modo é que o baile constitui um espaço de 

negociação de conflitos e uma performação de dinâmicas de equilíbrio dentro da 

comunidade. Seria também interessante confirmar a hipótese de que a harmonia social 

verificada possa resultar precisamente dessa negociação de conflitos, no baile. 

A ligação dos bailes realizados na Cabeça Gorda com um universo mais amplo, 

traduzida na sua importância regional, na relação com o espaço exterior à localidade, com 

outras localidades e com os emigrantes ficou também por analisar, por falta de espaço. 

É o caso de um estudo ancorado em perspetivas da Etnomusicologia e da 

Antropologia da Dança, que tivesse em conta a centralidade da dança para o evento. A 

pertinência desta forma de expressão é incontornável, pois esta constitui um contexto, e 

“veicula ou comunica informação como um meio simbólico que é muito diferente da 

linguagem e, portanto, constitui uma parte significativa dos sistemas culturais e sociais 

humanos” (KAEPPLER, 1992, p. 202). 

 
quando encarado com determinação e zelo, distingue o antropólogo vocacional do mero manipulador de 
descobertas antropológicas abstractas” (TURNER, 1987, p.22). 
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Outro prisma igualmente pertinente seria a realização de um estudo centrado na 

problemática do género, analisando a participação das mulheres e dos homens no baile, 

tendo em conta “uma pluralidade de masculinidades e de feminilidades, em oposição a 

uma visão de homens e mulheres como dois blocos homogéneos e indiferenciados entre 

si” (NASCIMENTO, 1998, p.30). 

A relação entre o baile e a indústria musical e do espetáculo seria igualmente digna 

de um estudo aprofundado, centrado na produção de repertório mediatizado por 

compositores/intérpretes especialistas no universo do mercado do baile. 

Por fim, creio ser também interessante um estudo sobre o papel desempenhado 

pelo acordeão, pelo(a) acordeonista e pelo próprio repertório na constituição de uma 

identidade, não regional, mas sim, “popular”, transversal ao país, no contexto do baile. 

Segundo Seeger (1987, p. xvi) os 

“antropólogos mudam durante as suas vidas, portanto, os eventos 
descritos são aqueles de um grupo em particular, num dado momento 
da sua história, como foram presenciados e investigados pelo 
antropólogo num determinado momento da sua vida e de 
desenvolvimento teórico”. 

Além do meu perfil de acordeonista familiarizada com o contexto do baile, outros 

fatores tiveram impacte direto no rumo do trabalho. Tenho consciência de que o facto de 

eu ser mulher se revelou bastante facilitador do contacto frequente com as mulheres, os 

jovens e as crianças da Cabeça Gorda. A minha gravidez e o nascimento do meu primeiro 

filho em 2004 modificaram o meu estatuto perante as mulheres adultas da Cabeça Gorda, 

contribuindo para uma maior abertura da parte das minhas interlocutoras, um 

aprofundamento das relações existentes e, consequentemente, uma melhor compreensão 

do papel que estas representam na sociabilização dos filhos, no baile. No entanto, o facto 

de eu ser mulher dificultou o contacto com os homens adultos. 

Miguel Vale de Almeida (2000, p. 22) experimentou uma situação análoga: “O 

meu estatuto de homem (…) tornou difícil o acesso ao mundo feminino”. O investigador 

como um ser humano “generizado” é uma consideração central da Antropologia atual.  

“A diferença que o género faz no modo como o conhecimento 
antropológico é criado ainda tem de ser explorada em termos da 
selecção da área e do tópico, como as notas de campo e os diários são 
escritos, a adopção de categorias analíticas, a selecção de “factos”, as 
inferências que são feitas, as premissas que são abandonadas e os 
padrões de interpretação” (CALLAWAY, 1995, p. 36). 
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A minha vivência profissional como acordeonista e a minha perceção do baile 

foram reformuladas e redescobertas à luz deste trabalho pois “o significado de uma 

performance de dança e do seu contexto pode ser reinventado ao falarmos e escrevermos 

sobre ele” (LYNNE-HANNAH, 1983, p. 198). A realização de um estudo 

etnomusicológico do baile, em vez de tornar este evento banal, uma vez compreendido, 

tornou-o, mas fascinante do que alguma vez fora. No entanto, a reconciliação da minha 

perspetiva anterior com aquela proveniente da realização deste trabalho não foi pacífica. 

A descoberta de novos conhecimentos, informada pelas leituras, desconstruiu, desalojou, 

clarificou e (re)conceptualizou permanentemente as minhas perspetivas anteriores, de um 

modo que se revelou frequentemente incómodo. 

Segundo Anthony Seeger (1987, p. 85) “a música é performada por sujeitos 

conscientes de que estão a criar algo que é simultaneamente uma re-criação e uma nova 

criação sob circunstâncias únicas”. No entanto, a participação do músico na criação do 

evento é feita de modo intuitivo e baseado na sua experiência, pois este não tem respostas 

às questões que a sua atividade profissional lhe coloca. O músico encara o baile como um 

contexto de trabalho, onde a música tem também um valor artístico. Por outro lado, para 

os participantes, o baile é uma ocasião de lazer, onde a música tem a função de 

entretenimento. Por si só, esta diferença de perspetivas é frequentemente geradora de 

conflitos no decorrer do próprio baile, assim como de uma frustração profissional que 

pode acompanhar o músico ao longo de toda a sua carreira. 

O trabalho etnomusicológico compreende uma parte que consiste no tratamento 

de dados “em laboratório”, pelo que devo destacar que alguns dos meus principais 

laboratórios passaram a ser os palcos onde atuo. No palco, desenvolvi uma atitude de 

autorreflexão constante e de questionamento do que ocorre no baile, das minhas opções, 

sentimentos e questões. A autorreflexão é central, pois conduz à perceção do processo de 

criação do conhecimento. Por fim, não só a minha experiência sobre os diferentes tipos 

de bailes que se realizam em Portugal foi útil para a realização deste trabalho, como 

também este exerceu uma influência considerável sobre a minha performance, ao 

permitir-me uma compreensão dos diferentes papéis que o baile desempenha. 

No início desta investigação coloquei algumas questões relacionadas com o baile, 

que se prendem fundamentalmente com a sua estrutura, o modo como este (re)cria 

processos sociais e o seu papel na aldeia. Sintetizarei os contributos deste trabalho para o 

esclarecimento das questões colocadas, recorrendo ao modelo teórico para a abordagem 

inclusiva do baile. 
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Os bailes apresentam diferentes características, relacionadas com a data em que se 

realizam, com o tema que desenvolvem, com o tipo de recinto onde têm lugar e os perfis dos 

músicos, dos organizadores e dos participantes. Na sua maioria, são realizados para 

angariação de fundos para os próprios organizadores, constituindo uma importante fonte de 

receitas. Para os músicos, a atuação em bailes pode ser a sua única atividade profissional, ou 

uma atividade complementar. Em qualquer dos casos, é geralmente aquela que oferece maior 

remuneração. 

A música e a dança configuram o baile. O repertório musical e coreográfico é bastante 

eclético, constituído por danças e canções provenientes de vários países e períodos históricos 

e circunscreve o evento temporalmente, assinalando ainda diversos momentos deste. Os 

géneros que compõem o repertório (Canção, Fado, Valsa, Tango, Passodoble, Corridinho, 

entre outros) são adaptados pelos músicos de modo a poderem ser dançados no baile. Essa 

adaptação é realizada no decorrer do evento, através da sobreposição de padrões rítmicos, da 

interpretação sob a forma de rapsódias ou de composições individuais, da duração, da 

ornamentação e da improvisação. Este processo criativo depende essencialmente da interação 

entre músicos e participantes. 

O baile desempenha um importante papel na divulgação das composições musicais 

nele interpretadas. Os músicos atualizam o repertório de acordo com o lançamento de novas 

canções, contribuindo para a consagração das mesmas devido à grande afluência e ubiquidade 

dos bailes em Portugal. Esta importante função do evento é tida em conta pelos compositores 

e intérpretes de música para dançar, cujo objetivo é instituí-la e disseminá-la para o domínio 

público. 

A indústria musical alimenta o baile através do repertório difundido e celebrizado 

pela da própria execução. Este é selecionado e encadeado tendo em conta diversos critérios, 

cujo peso varia consoante os bailes, destacando-se o papel dos três intervenientes (músicos, 

organizadores e participantes) na sua seleção e gestão. 

As composições estão associadas a diferentes estatutos sociais e desempenham 

diversas funções no baile, que por sua vez se relacionam com o comportamento dos 

participantes. As danças de salão interpretadas nos bailes, tais como a Valsa e o Tango, são 

conotadas pelos participantes com uma classe social média-alta. Por outro lado, as 

composições da Música Popular Portuguesa, nomeadamente quando rotuladas por “Música 

Pimba”, são associadas a uma classe social média-baixa. Nos Bailes da Pinha, a Valsa da 

meia-noite assinala os momentos em que os “Reis” são destacados, sendo essencial para a 

cristalização desses momentos e do estatuto diferente de “Reis”, “Pajens” e “Damas”. 
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Os músicos, os organizadores e os participantes performam o evento em conjunto, 

interactivamente. O baile é posto em cena como uma “macro performance” onde os 

diversos intervenientes desempenham papéis diferentes. As relações que ligam estes 

intervenientes são também relações de poder. Os poderes são reforçados ou contestados 

através da seleção final do repertório, como resultado de diferentes objetivos e bases de 

apreciação musical. Os organizadores demonstram o seu poder dentro da comunidade ao 

realizarem bailes com diferentes características, principalmente ao nível do investimento 

económico realizado e do perfil dos músicos ou conjuntos contratados. 

Através da música e da dança, outros poderes são reforçados ou contestados. As 

mulheres têm menor poder de escolha, pois não convidam os homens para dançar 

(embora, eventualmente, possam convidar os maridos). No entanto, exercem o seu poder 

recusando por vezes os parceiros que não lhes agradam, ou optando por dançar umas com 

as outras. 

O baile tem lugar num espaço simultaneamente físico e mental. O espaço é o 

suporte ideal para as nossas memórias, tanto coletivas como individuais. A organização 

material do espaço é uma espécie de garante da manutenção e da transmissão da memória 

do grupo, pois “o grupo molda o espaço”, ao mesmo tempo que se deixa “moldar por 

ele”. O espaço também fixa as características do grupo: não há memória coletiva que não 

se desenvolva num quadro espacial (HALBWACHS, 1950). 

No baile, os participantes “habitam” o espaço, por vezes de diferentes modos ao 

longo do tempo pois, como aponta Stokes, (1997a, p. 4) “a música não providencia apenas 

um marcador num espaço social pré-estruturado, mas sim o meio pelo qual esse espaço 

pode ser transformado”. As pequenas receções que o “Rei” e a “Rainha” realizam em suas 

casas antes do desfile, destinadas aos vizinhos e familiares, unem diferentes pontos da 

aldeia. O desfile dos “Reis” pelas ruas liga a aldeia ao baile; o canto alentejano 

desempenhado por homens no quintal da Casa do Povo liga o baile à aldeia. 

Os participantes dos bailes realizados na Cabeça Gorda pertencem a 3 gerações 

diferentes e as relações familiares e de amizade são as mais relevantes. Como tal, são os 

familiares mais velhos que transmitem conhecimentos sobre dança aos mais novos, 

integrando-os no baile como bailadores e participantes ativos. “A música e a dança 

encorajam as pessoas a sentir que estão em contacto com uma parte essencial de si 

próprias, das suas emoções e da sua “comunidade” (STOKES 1997a, p. 13). Numa aldeia 
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caracterizada pelo envelhecimento populacional, a socialização de meninos e meninas 

através da dança constitui um aspeto fulcral da vida social das crianças. 

No baile, as mulheres integram-se socialmente através da dança. Os homens 

fazem-no através do canto. Segundo Maurice Halbwachs, os grupos unem-se em função 

de quererem conservar as suas representações; é uma relação intuitiva com o objetivo das 

representações se uniformizarem. Como aponta Luís Mora (2003, pp. 85-86) no seu 

estudo sobre a Sociedade Harmonia Eborense, “os indivíduos procuram no grupo uma 

ordem de reações coletivas, uma memória coletiva que tem a capacidade de se ir 

adaptando e transformando”. 

As mulheres desempenham um papel ativo na dança e na socialização dos filhos 

e, no Baile da Pinha dos Pequeninos, utilizam a maternidade como um elemento para 

criar redes sociais no baile. “Como práticas sociais polissémicas, o canto e a dança 

permitem aos indivíduos transmitir um conjunto de mensagens que eles queiram fazer 

passar, sobre o seu próprio sentido de individualidade e/ou comunidade” (SUGARMAN, 

1997, p. 3). Organizados e frequentados, na sua maioria, pelas próprias mulheres, alguns 

bailes temáticos realizados em anos anteriores destacam diferentes papéis e facetas da 

Mulher (a noiva, a mulher com vida social intensa, a mulher criativa, etc.). 

Através do canto alentejano, constrói-se ou reforça-se no baile a comunidade 

masculina; canta-se com desconhecidos, comunica-se através de “modas” alentejanas 

cujas letras retratam a dureza do trabalho agrícola, a saudade, a vida de outrora, o namoro 

e a mulher amada. Ao som de uma Valsa específica transita-se do individual para o 

coletivo, da distinção para a integração. 

A performance transforma os intervenientes, transfigura o espaço e define o 

tempo. Através da música e da dança, transformam-se significados e redes sociais. 

Alteram-se os espaços da Casa do Povo e os significados dos momentos e das pessoas 

presentes, consoante os papéis que desempenham. Os “Reis” simbolizam uma 

complementaridade idealizada entre homem e mulher, numa performance em que a 

primeira é o centro, subvertendo as convenções que a relegam para segundo plano e para 

a vida doméstica. A “Rainha” é a mais importante, é dela o ceptro (o poder), o desfile 

parte de sua casa, é ela é que tem acesso à “coroa” pois são as meninas que puxam as 

fitas, e, por fim, é ela que prova o bolo em primeiro lugar, servida pelo “Rei”. 
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Cada baile constitui um contexto de re(constituição) da memória coletiva, para 

músicos, organizadores e participantes, ancorada no recinto de baile, onde a música e a 

dança se encontram imbricadas. O repertório musical e coreográfico, ao ser composto 

simultaneamente por composições que se dançam na mesma localidade há 50 anos, e por 

êxitos comerciais da atualidade, contribui, por um lado, para a emergência dessa 

memória, e, por outro lado, para a sua reestruturação, passando a estar-lhe associadas 

novas composições musicas. 

O baile providencia “uma ocasião, na qual, como cultura ou sociedade, nós 

reflectimos sobre nós próprios e redefinimo-nos, dramatizamos os nossos mitos 

colectivos e a nossa história, apresentamo-nos alternativas, e eventualmente mudamos 

nalguns aspectos, enquanto nos mantemos os mesmos, noutros aspectos” (MACALOON, 

apud CARLSON, 1996, p. 24). 

Na Cabeça Gorda, o baile é o evento de música ao vivo que se realiza com mais 

frequência. Tal como afirma Stokes (1997a, p. 12), 

 “as relações que são activadas através da música envolvem a 
comunidade como um todo – e podem ser uma das poucas ocasiões 
através das quais a comunidade se junta. (…) Portanto, nalgumas 
sociedades, a música e a dança são o único meio através do qual a 
comunidade alargada se mostra como tal a si própria”. 

Também na Cabeça Gorda o baile constitui a única ocasião em que algumas 

centenas de participantes de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, residentes em 

diferentes pontos da aldeia, e por vezes, provenientes desta e de outras localidades, se 

juntam para sociabilizar. Como tal, o baile desempenha um papel central na ativação 

social, (re)criando relações, através da afetividade e do conflito, e construindo 

socialmente a aldeia através da música e da dança. 
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Abstract 

The actor’s voice can span several usages and orientations. The confrontation of the thoughts of 
various specialists in the field such as: Clifford Turner, Kristin Linklater, Enrique Pardo and Sara 
Pereira Lopes, was the subject of study for a substantial part of this thesis. After contextualizing 
the practice of the actor’s vocal learning and coaching in the Portuguese theatrical reality, a 
practical exercise and a documentary (which is an integral part of this dissertation) focusing on 
the various forms of usage of the voice in scenical creation were developed, and its expressive 
possibilities asserted, harnessing its sonic, corporeal and emotional materiality, giving voice and 
speech a scenical dimension, relating body, voice and emotion. 
 
 

Resumo 

A voz do ator pode ter diversas utilizações e sentidos de orientação. A confrontação do 
pensamento sobre a voz no teatro de alguns especialistas nesta matéria tais como: Clifford Turner, 
Kristin Linklater, Enrique Pardo e Sara Pereira Lopes, foi objeto de estudo de uma parte 
substancial deste trabalho. Depois de contextualizar a prática da aprendizagem e do 
acompanhamento vocal dos atores na realidade teatral portuguesa, foi realizado um exercício 
prático e um documentário (que é parte integrante desta dissertação) sobre as diversas formas de 
uso da voz na criação cénica e constatadas as suas possibilidades expressivas, potenciando a sua 
materialidade sonora, corpórea e emocional, dando à concretização da palavra e do som vocal 
uma dimensão cénica, relacionando o corpo, a voz e a emoção.  
 
 
Key words: the actor’s voice; the creative voice; the body/voice/emotion relationship; the emotion/intention/intonation 
relationship; the sonic design; scenic vocal exercises. 
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INTRODUÇÃO 

“Early on his work Roy said that “there is a voice which is 
pure energy, meaning that it has a divine, perhaps even 
unhuman, element” (PIKES, 2004, p. 110). 

 

A voz é um poderoso meio de comunicação entre os seres humanos e é um 

instrumento artístico fortíssimo, transportando uma vasta gama de assuntos que em si 

convergem. Se do ponto de vista médico e fisiológico têm sido amplamente estudadas e 

dissecadas as suas funções, se do ponto de vista fonético têm sido investigadas as suas 

sonoridades e processos articulatórios, se do ponto de vista antropológico pesquisadas as 

suas relações com a natureza, a mitologia e as tradições culturais do enquadramento 

geográfico onde é produzida, do ponto de vista do uso artístico, cabe-nos a nós – que 

lidamos diariamente com estas matérias – pronunciarmo-nos sobre os variados 

procedimentos do uso da voz num contexto artístico, nomeadamente na prática teatral.  

O teatro, pela sua efemeridade e características específicas, deixa-nos, muitas 

vezes, sem possibilidade de conhecer como eram ou como são alguns dos procedimentos 

ou até como é pensado o uso daquela que é uma das suas principais ferramentas, a voz. 

O espetáculo teatral é resultado de um processo, que na maior parte das vezes não é 

documentado, nem dele se conhecem registos de qualquer natureza. Se os depoimentos, 

impressões, imagens e críticas sobre o próprio espetáculo são inúmeras vezes escassos (e 

não só no passado, como hoje em dia), o processo de trabalho, o “making of” (de que o 

cinema tanto tira partido) é praticamente ignorado. E como atriz e cantora profissional, 

tenho constatado a importância, a complexidade, a riqueza e até a beleza deste mesmo 

processo para compreendermos a amplitude do próprio espetáculo. Mas se não fará parte 

do âmbito deste artigo o registo de alguns destes processos, se bem que poderão ser 

referidos alguns exemplos, este emerge duma constatação da prática teatral portuguesa.  

Refletir sobre a vocalidade do ator no contexto da criação cénica faz parte dos 

propósitos deste trabalho: articular essas constatações, reflexões e experiências, com as 

de outros autores, bem como com exemplos oriundos de uma prática sempre profícua em 

diversidade. A voz no seu uso na criação cénica, transversal e congregante destes diversos 

temas, descortina um mundo de sensações e impressões altamente criativas e 

empolgantes, e deixa antever muitas possibilidades de pesquisa teórico-prática. 
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Sendo a voz na criação cénica, um tema muito pouco explorado na teoria do teatro 

em Portugal, salvo honrosas e balsâmicas exceções, este artigo é apenas um pequeno 

começo, ou mais precisamente, um passo simbólico, mas genuíno na discussão destes 

assuntos.  

 

A VOZ: A REALIDADE PRÁTICA/TEÓRICA 

 
“É preciso notar que não há uma única pedagogia do canto, 
há várias, através das épocas, dos povos e das culturas” 
(CASTARÈDE, 1998, p. 128). 

 
A teorização sobre as questões ligadas à voz do ator prende-se, inevitavelmente, 

com uma prática corrente e sistemática. Seria pouco provável ou muito pouco credível 

que se propusesse fazer uma dissertação sobre estas questões alguém que não estivesse 

profundamente ligado a uma prática, seja ela, de aquisição pessoal de conhecimentos, de 

docência, especialidade médica, ou análise sistemática de vozes. A voz é produzida dentro 

do nosso corpo e resulta em som, pressupondo tempo, espaço e exercício efetivo e prático 

desta mesma produção de som. A teorização será sempre sobre esta prática, seja ela 

efetivada pela pessoa que teoriza ou não. Por isso, a totalidade dos autores consultados 

para este trabalho, estão, ou estiveram, ligados, inequivocamente, a uma prática quer seja 

como atores, cantores, professores ou encenadores. Muitos deles falam do(s) seu(s) 

mestres ou das pessoas que os influenciaram no seu percurso, bem como da consequente 

influência das opções artísticas, e até mesmo pessoais, que tomaram, na maneira como 

encaram a voz.  

Mas esta prática não pode estar fechada em si mesma e a atualização de 

conhecimentos, bem como a confrontação com outros pontos de vista, deverá ser uma 

preocupação constante do ator, cantor, pedagogo da voz e de quem escreve sobre estes 

assuntos. Sendo este trabalho baseado, também ele, numa prática pessoal e de ensino, 

seria indispensável perscrutar e cotejar outros autores ou “mestres da voz” sobre a sua 

prática e o seu pensamento subjacente a essa mesma prática, tais como Enrique Pardo, 

Sara Pereira Lopes, Roy Hart, Kristin Linklater, J. Clifford Turner, Noah Pikes, entre 

outros. É evidente que aquilo que escreveram não substitui aquilo que poderia ser 

vivenciado na experimentação e observação da sua prática, mas a leitura e análise das 

suas publicações dão-nos algumas pistas sobre o seu pensamento, bem como o seu 

procedimento em relação ao uso da voz.  
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Sobre a voz do ator: constatações 

“O actor é, simultaneamente, um elemento de importância primordial – 
pois é da eficácia da sua actuação que depende o êxito do espectáculo – e 
uma espécie de elemento passivo e neutro – pois toda a iniciativa pessoal 
lhe está rigorosamente vedada. Este domínio é, aliás, um domínio onde não 
há regras precisas; e entre o actor a quem se exige apenas um simples e 
determinado tipo de soluço e o que tem de pronunciar com todas as suas 
qualidades pessoais de persuasão, há a mesma margem de separação que 
entre um homem e um instrumento” (ARTAUD, 1996, p. 96). 

 
O ator (quando falamos de ator, falamos de ator de teatro) tem de estar preparado 

para responder a uma série de diferentes pressupostos ou propostas. É-lhe pedido que 

cante, mas também que fale e faça muitas outras coisas com a voz, que tenha a veracidade 

do performer, mas que repita isso todos os dias até ao fim da carreira do espetáculo. 

O trabalho de Voz do ator tem, portanto, especificidades que o diferencia da do 

cantor ou do performer. O cantor, sobretudo o cantor lírico, procura a uniformização do 

timbre, a “pureza” do som, o controlo do sopro vocal. O performer, de uma forma muito 

geral, não centra a sua atuação num texto e recorre, muitas vezes, à amplificação – a voz 

é, normalmente, um apontamento, e é procurado o seu lado mais cru, menos elaborado. 

Além disso, pelas suas características, a performance tem um carácter mais isolado, 

sendo, normalmente, um acontecimento que não se repete ou que se repete 

esporadicamente, não fazendo carreira como os espetáculos regulares de teatro. 

Poderemos dizer, com evidentes exceções, que o centro da vocalidade do ator está no 

“dizer o texto”. A palavra, o texto, é, na maioria das vezes, o ponto de partida para o seu 

trabalho: encontrar intenções, emoções, entoações em que a vocalidade se desenha no 

espaço cénico juntamente com o gesto, com o movimento e a partir de ideias sugeridas 

por esse mesmo texto ou procurando um grande contraste com este. Para além desta sua 

relação com o texto e com a palavra que, em si mesmo, constitui um mundo de 

possibilidades, a voz pode ser usada como um recurso expressivo e criativo bastante 

importante. Por exemplo para gerar ambientes sonoros: imitação de animais, imitação de 

sons produzidos pela natureza (como o mar, o vento, etc.), para gerar ambiências de terror 

através de gritos, de respirações; ou pode ser usada na sua vertente mais musical: voz 

cantada a solo ou em conjunto; enfim, a voz pode ser usada de tantas formas quantas a 

imaginação o permitir. Por isso o ator tem de ter uma voz livre, mas ao mesmo tempo 

dominada e preparada para servir múltiplas e variadas propostas: a par de um 

aprimoramento e rigor técnicos tem de arriscar e procurar outros registos expressivos. 
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Com esta consciência, poderá tirar partido dos efeitos que a sua voz produzirá em si e no 

espetador. 

A voz tem um efeito que passa muito para além das palavras ou das ideias que 

possam ser verbalizadas. Ao ser dita a palavra ganha uma dimensão sonora que acrescenta 

às ideias do texto um discurso paralelo. Ao sair da boca a voz dá à palavra uma vida 

própria, dá-lhe corpo, a palavra passa a ser daquela voz, daquele timbre, daquela 

entoação, daquela emoção e respeitante ao contexto acústico daquela sala, bem como da 

relação que poderá ter relativamente ao lugar que ocupa nesse mesmo espaço ou da 

relação que terá com as outras vozes. O volume, o timbre, a colocação, a articulação, o 

ritmo do débito do texto (no caso de este existir), as características vocais daquela pessoa, 

bem como o seu percurso, determinam o impacto sonoro que a voz terá no seu 

interlocutor. É evidente que, quando falamos da representação de uma peça de teatro, 

todos os outros elementos como o contexto da peça, a época, o assunto, a adaptação, a 

encenação, a interpretação, o cenário, a sala, e mesmo as referências, estados de espírito 

e expectativas do observador, condicionam a receção sonora das vozes. Mas se isolarmos, 

tanto quanto possível, a voz da sua dimensão acústica e sonora, podemos observar que o 

espectador pode, ao ter contacto com ela, ser percorrido por sensações tão diversas como 

ser seduzido ou sentir repulsa, respeito, medo, aborrecimento. Não é nenhuma novidade 

que o som tem um grande impacto sobre o ouvinte e que lhe pode provocar emoções 

diversas e até alterações físicas. Isso é bem claro se pensarmos no impacto físico que tem 

no nosso corpo a música amplificada de uma discoteca ou o visionamento de um filme 

no cinema, por exemplo. Apesar de não poder ter um impacto físico desta natureza, a voz 

não amplificada pode produzir um sem número de sensações. Há diversos fatores que 

podem contribuir para potenciar esse efeito como o ambiente sonoro e acústico criado, a 

iluminação, bem como o conteúdo do que é referido, inserindo esses e outros fatores na 

dimensão do tempo e do espaço. A forma como são distribuídos o tempo e o espaço terão 

certamente um efeito na receção do som e, neste caso, da voz: de que lugar é emitida a 

voz? Que relação espacial desenvolve com o recetor? Em que tempo, com que ritmo(s)? 

Com efeito, a sua receção depende da sucessão, ordem, tempo e local por que estão a ser 

emitidas as frases em relação a quem as recebe. 

Tentando exemplificar: se o ator estiver sentado ao lado do espectador, a receção 

do que diz será diferente da que resultaria se estivesse ao fundo de um palco. Assim 

também uma frase dita, no início do espetáculo, de uma forma lenta, terá um impacto 
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diferente da que teria uma frase dita muito rapidamente no final de um discurso longo. 

Mas como poderemos analisar o que é dito? Sara Pereira Lopes define o termo vocalidade 

poética para designar aquilo que é materializado pela voz do ator. Eu proponho um 

conceito ainda mais concreto para esse discurso – a noção de desenho sonoro. Este refere-

se especificamente ao desenho do som que poderemos definir em cada frase, ou melhor 

em cada entoação. O desenho sonoro é uma representação gráfica, mais ou menos 

rigorosa, que pode ajudar o ator a ter uma perceção das curvas sonoras das suas entoações. 

Este é um dos exercícios que peço aos meus alunos – que desenhem o seu texto tendo em 

conta os contornos das entoações, depois de trabalhadas, ou que desenhem ao lado do 

texto essas curvas sonoras. Este trabalho proporciona ao aluno uma consciencialização 

muito maior da forma como diz o texto. Nesta matéria, a investigadora Maria Raquel 

Delgado-Martins (2002, pp. 205-260), efetuou diversos estudos rigorosos – sobre a 

perceção da entoação, analisando acusticamente diversas formas de execução de uma 

frase. Não necessitando de realizar propriamente uma análise acústica das frases que 

pronuncia, o ator deverá ter consciência da sua materialidade sonora e das inúmeras 

possibilidades de curvas de entoação que poderá dispor. Mas antes deverá clarificar o que 

induz a sua produção, bem como a cadeia da emoção e intenção que leva à entoação.  

Ao ser dito, o texto que é emitido por aquela voz pode ser analisado de diversas 

formas. A procura da emoção, que leva à intenção, que, por sua vez, leva à entoação, é 

um trabalho complexo e interligado. Como iremos ver, a emoção é uma das ferramentas 

fundamentais do trabalho do ator. Gerá-la, controlá-la, mostrá-la e reproduzi-la fazem 

parte do seu trabalho. Na passagem de uma ou várias emoções através de um texto 

encontramos as intenções subjacentes às frases, e ao seu resultado sonoro podemos 

chamar entoação ou inflexão (se bem que este termo pareça mais limitado, pois se refere 

a uma só flexão e a entoação de uma frase pode ter diversas curvaturas). Perante esta 

definição, pode surgir a confusão ou a dúvida sobre a diferença entre emoção e intenção 

– procuraremos clarificar estas diferenças segundo as nossas convicções. A emoção do 

ator, depois de trabalhada em conjunção com o texto, traduz-se nas variadas intenções em 

que o texto dito pode ser materializado. Mas uma emoção pode ser traduzida em diversas 

intenções. O termo intenção tem ele também um significado de propósito secreto e 

reservado, pelo que poderíamos hesitar entre estes dois termos. Mas ao darmos um 

exemplo prático creio que tudo se tornará mais claro. Imaginemos uma situação, um 

pouco novelesca: num barco num cruzeiro pelas ilhas gregas, estão a personagem A e a 
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personagem B. A primeira odeia a segunda e quer aproximar-se desta para se vingar de 

algo que ela lhe tivesse feito. Esta seria a sua emoção base, a sua motivação, aquilo que 

sente. Ao perguntar-lhe, por exemplo:  

– Gostei muito do que disse há pouco. Quer ir lá para fora para conversarmos melhor? 

A intenção da primeira frase poderá ser a da gerar confiança no interlocutor, 

abordá-lo, e a segunda, convencê-lo a deslocar-se, tentando ser o mais persuasivo 

possível. No entanto, sabemos que a sua emoção base é a de odiar esta pessoa e isso terá 

também de estar presente na sua atuação. Ou seja, há aqui, ao mesmo tempo, uma 

associação e uma dissociação entre aquilo que é a emoção e o que é a intenção. A emoção 

está presente, mas a intenção da cada frase vai ser diferente consoante o objetivo da 

personagem. Haveria esta associação/dissociação mesmo que a personagem A se dirigisse 

à personagem B e lhe dissesse: 

– Eu odeio-a e vou matá-la assim que puder.  

Isto poderia ser dito com várias intenções diferentes: com a intenção de a 

impressionar – desesperado e fora de si; com a intenção de a intimidar – friamente e entre 

dentes; com a intenção de a provocar – ironizando com um sorriso. Enfim, existiria um 

sem número de intenções para cada frase e por consequência um grande número de 

entoações possíveis. 

Mas imaginemos que a personagem A ama a personagem B e lhe diz as mesmas 

frases com que iniciámos este exemplo:  

– Gostei muito do que disse há pouco. Quer ir lá para fora para conversarmos melhor? 

A intenção da primeira frase poderia ser de deslumbramento contido e a segunda 

poderia até conter agressividade na constatação dessa emoção. Enfim, poderíamos 

enunciar um número elevado de possibilidades de intenções contendo a mesma emoção 

de amor ou paixão. Ou seja, a intenção está ligada à emoção, mas tem um sentido próprio 

que se traduz na entoação com que se dizem a(s) frase(s). A entoação é, como já dissemos, 

o resultado sonoro dessas mesmas intenções, ou seja, as modulações ou as inflexões que 

aquela voz, com aquelas características e com aquele passado, faz ao passar aquelas 

intenções e aquelas emoções para o público.  

Estas intenções serão pronunciadas segundo a qualidade da voz que a profere, 

consoante as suas características fisiológicas, psicológicas, culturais e sociais. 

Descobrindo a sua voz natural, como nos diz Kristin Linklater, ou o tom com que projeta 

a sua voz com maior facilidade e com a qual se identifica, o ator poderá optar – consoante 
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o que lhe for solicitado pela personagem ou pelo contexto cénico do espetáculo que 

realiza – por modificar alguns destes vetores de forma a obter outros resultados. 

A transposição ou metamorfoseamento vocal tem a ver com a modificação de 

colocação, de ressoadores, de registo, e até de timbre que o ator opera para transformar a 

sua voz de modo a servir melhor a personagem que interpreta. Ao tornar a voz mais nasal, 

mais gutural ou mais metálica (como mais comummente se costuma designar a voz com 

ressonâncias proeminentes na máscara facial), o ator pode modificar a sua voz quotidiana 

e torná-la praticamente irreconhecível. 

Muitas vezes usada em registos cómicos, esta transposição permite colocar na voz 

um grande valor expressivo da atuação. Pode caricaturar uma tipologia de pessoas, no 

que nós chamamos comummente no teatro “bonecos” (o termo caricatura reporta ao 

termo representação, e por isso mesmo distancia o ser da sua representação) ora o 

“boneco”, mesmo tendo um lado muito exagerado, não deixa de procurar ser, de facto, 

uma pessoa, ou seja, procurará o lado humano e credível da representação. 

Mas também a voz transposta é utilizada noutros registos, até mesmo num registo 

“naturalista”. Por exemplo, se um ator tem menos idade do que a personagem e se é 

importante dar essa diferença, imaginando como exemplo que esse mesmo ator faz o 

percurso da personagem desde que é jovem até ser velho, é natural que na voz e no débito 

do texto se procure passar essa diferença. O ator terá de tornar muito credíveis os diversos 

registos vocais, pois não pode sair do tom “naturalista” da peça. A voz também pode ser 

utilizada num registo mais dramático da representação, desde que a sua credibilidade seja 

devidamente fomentada, pois se não o fosse, a voz soaria desumanizada e o espectador 

teria tendência a distanciar-se daquelas personagens. Claro que poderia ser esse o 

objetivo, e então, nesse caso, essa distanciação seria conseguida através da voz. Tudo 

pode ser contemplado, mas é vantajoso saber quais são os objetivos dessa transposição 

vocal. 

O processo de transposição passa por uma procura, no qual o ator experimenta o 

que pode e quer encontrar. Ao colocar num outro ressoador (no nariz, na garganta, na 

máscara e outros) ou noutro registo (grave, agudo, médio), ou ao modificar a emissão 

vocal (pondo mais ou menos ar na emissão ou fazendo vibrato), encontra “uma voz” ou 

“diversas vozes” que vai utilizar na sua interpretação. A partir daí entra num processo de 

estabilização dessa voz: por um lado, tem de “registar” no seu corpo o local onde essa 

voz é produzida, por outro lado, tem de habituar os músculos da laringe a produzi-la, de 
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forma a garantir que essa mudança vocal nunca o irá fazer enrouquecer durante a carreira 

do espetáculo. E este é um aspeto de elevada importância: a voz encontrada não pode só 

servir uma, mas antes várias representações e tem de dar ao ator conforto na emissão 

vocal, para que ele sinta a liberdade suficiente para transmitir as diversas emoções e 

intenções requeridas pela personagem. Esta nova voz nunca poderá ser só um efeito: tem 

de ter a capacidade de modular, no fundo, de ser a voz de alguém. Por isso, depois de 

estabilizada, a voz tem de servir o corpo, as emoções e as diferenças que essa personagem 

vai viver ao longo da peça ou da sua atuação. Se essa personagem tiver uma “vida” longa 

no decorrer do espetáculo, o ator terá, provavelmente, mais dificuldade em credibilizar e 

tornar essa sua voz transposta. É evidente que não se recorre à voz transposta em todos 

os trabalhos, mas em todos a colocação da voz, a articulação, enfim, a comunicação de 

ideias é importante. E isso pode passar também por definir qual a forma mais eficaz de o 

fazer. Outra das “habilidades virtuosas” ou talentos vocais que podem ser solicitadas ao 

ator (e são cada vez mais) num contexto teatral é o canto. 

E não será sequer necessário referirmo-nos ao teatro musical ou à ópera 

propriamente ditos, porque a verdade é que a música e o canto fazem parte muitíssimas 

vezes da prática teatral. Podemos encontrar inúmeras referências às canções, quer em 

autores tão antigos como Shakespeare ou Gil Vicente, quer em autores do séc. XX como 

Brecht ou António Patrício. Os versos referidos ora como “canta” ora “cantarola” ora 

“cantam” etc., dão a entender a ideia de canção para aquele texto. Muitas vezes não 

sabemos se o autor teria composto ou mandado compor algum trecho musical para aquele 

texto, mas algumas vezes pelo tipo de métrica poderemos prever qual o tipo de estrutura 

musical mais provável. Por exemplo, em Gil Vicente se são sete sílabas com quatro versos 

provavelmente é um vilancete36. Por isso nos casos em que a partitura não está disponível 

ou não se conhece, é frequente fazer-se uma adaptação do texto a um trecho musical da 

época (ou não), ou, nas adaptações de carácter mais contemporâneo, a uma composição 

feita propositadamente para aquele espetáculo, inspirada ou não na música da época (ou 

ainda ignorar a ideia de canto).  

Mas mesmo em peças que à partida não preveem, pelo texto, a utilização de 

canções, esta é, muitas vezes estimulada ou requerida pelo encenador ou outros criadores 

do espetáculo. A canção é, pois, muito comummente usada e o saber cantar é um recurso 

 
36 Forma poética comum na Península Ibérica, na época da Renascença. Os vilancetes podiam ser adaptados 
para música: muitos compositores ibéricos dos séculos XV e XVI, como Juan del Encina ou o português 
Pedro de Escobar compuseram vilancetes musicais. 
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de extrema importância para o ator, bem como saber interpretar a canção, fazendo dela 

parte integrante da personagem e da cena. A canção, por si só, consiste num ótimo 

exercício vocal para o ator, desenvolvendo diversos aspetos como a respiração, a 

articulação, a colocação e a extensão, entre muitos outros. 

 

Traços gerais do pensamento da voz no teatro  

 
Sendo um tema tão vasto e prolífero, as perspetivas sobre a voz do ator, desde a 

forma de aquisição de técnicas (e até a necessidade dessa mesma técnica) até à aplicação 

da voz num contexto cénico, são alvo de muitas variantes. Alguns dos autores defendem 

correntes mais modelares, ou seja, objetivos ou modelos que todos os atores devem 

procurar atingir, e outros preferem deixar que a voz seja trabalhada consoante a 

individualidade do ator de uma forma integrada com o corpo, o intelecto e a emoção, em 

detrimento de um resultado predefinido. Aliás, esta dicotomia é largamente referida pela 

quase totalidade dos autores: processos internos/resultado – a abordagem daquilo que é 

vivido e/ou a avaliação daquilo que é ouvido como processo de aprendizagem. Claro que 

estas perspetivas se tocam em muitos aspetos, mas uns propõem uma espécie de modelo 

ou de princípios fundamentais que o ator deve perseguir na sua prática e outros aplicam 

mais correntemente conceitos como liberdade ou individualidade nas suas teorizações, 

dando menos importância a um resultado final. Em traços muito gerais, ao tomar 

conhecimento dos vários autores, e apesar das suas profundas diferenças, creio que há 

uma tendência, na pesquisa vocal do ator, para deixar de lado os modelos preconcebidos, 

que persistiram e persistem durante tantos anos no ballet clássico, na música clássica, no 

canto lírico, etc., para tentar descobrir através da voz a capacidade de uma expressão livre, 

criativa e integrada do ser humano, a que a dança contemporânea, a música 

contemporânea e a performance deram o seu precioso contributo.  

Da mesma forma, os achados teórico-práticos de alguns investigadores, na 

primeira metade do séc. XX, sobre o funcionamento do corpo humano, aliando à técnica 

vocal, aspetos ligados ao movimento corporal, à mente humana e à emoção, influenciaram 

irreversivelmente a visão do treino e trabalho vocal do ator. É sobre as correntes de 

pensamento sobre a voz, de alguns destes pesquisadores, como J. Clifford Turner e Kristin 

Linlater, que irei tratar em seguida, fazendo, primeiramente, uma abordagem muito 

sintética de alguns dos seus princípios e, tentando em seguida, encontrar pontos 

convergentes e divergentes dos seus trabalhos. 
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A importância da técnica vocal 

“Speech in the theatre must be governed by the necessity of speaking to 
large numbers of listeners at one and the same time, so that every word 
carries convincingly; and yet it must be so controlled that the illusion of 
reality is not destroyed” (TURNER, 2000, p. 7). 

 

Clifford Turner, professor na Royal Academy of Dramatic Art (RADA) em 

Londres, desenvolveu alguns métodos aplicados à voz falada e ao discurso, dando ênfase 

à sua aplicação em textos shakespearianos. Defensor de uma técnica perfeita que se torne 

invisível a ela própria como a maior manifestação de arte, chega a afirmar, no seu livro 

Voice and Speech in the Theatre, publicado em 1950, que no teatro não há lugar para 

vozes mal trabalhadas. Faz um paralelismo interessante, logo no início do livro, entre a 

aprendizagem de outras artes e a aprendizagem da voz falada para o teatro: enquanto que 

noutras artes a aquisição técnica é clara e estritamente orientada para essa mesma arte, o 

ator tira partido do hábito adquirido da fala condicionado pelo meio social e regional onde 

cresceu. O ator, segundo Clifford, é o elo de ligação entre o autor e o público, sendo a 

voz um instrumento altamente especializado e ativado através da inteligência e 

sensibilidade do ator que terá assim uma grande responsabilidade perante o autor, 

encenador, restantes atores e público. Compara o texto a uma partitura musical e a voz a 

um instrumento altamente especializado que só alcançará os seus objetivos quando se 

tornar capaz de aperfeiçoar o detalhe. Momentos supremos só serão atingidos quando 

houver um equilíbrio entre o instrumento e a pessoa que o toca, afirmando ainda que um 

fraco instrumento vocal, mesmo que cheio de volume e de fúria, pode arruinar um 

momento teatral mesmo que a situação ou a personagens sejam brilhantes. Valorizando a 

técnica, diz-nos que esta só amadurecerá com o desenvolvimento da imaginação, pois 

servem-se uma à outra.  

Muito curiosa e interessante é a classificação que faz dos sons falados quanto à 

sua qualidade, carácter, timbre e palavra. Define a qualidade do som (relacionando-a com 

o timbre) como a sua identidade, ou seja, por aquilo que identifica o som e torna cada voz 

diferente de outra voz, e o carácter pela identificação daquilo que se diz, ou seja, pelas 

mudanças operadas na dicção dos sons, por isso, a qualidade da voz pode ser satisfatória 

e o carácter não – bom timbre e péssima dicção – e o contrário: a dicção ser ótima e o 

timbre indiferente. Quanto à definição de timbre e palavra, ou de voz e fala, diz-nos que 

o timbre da voz é o som que é emitido por quem fala, e as palavras, ou a fala, deverão ser 

encaradas como uma memorização dos movimentos dos órgãos da fala. A voz será, 
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portanto, e simultaneamente, um instrumento de som e de palavra. Portanto, seguindo o 

raciocínio do autor, o timbre será uma das características da qualidade do som e a palavra 

ou a fala o que lhe imprime o carácter.  

Quanto ao treino vocal, o autor identifica quatro aspetos importantes a 

desenvolver: a respiração, a nota, o timbre e a fala/palavra. A respiração é acionada pelo 

instigador que são os pulmões, a nota é emitida pelo vibrador que são as cordas vocais, o 

timbre e a palavra são articulados e amplificados pelos ressoadores que são a faringe, 

boca e nariz. O discurso será o resultado de uma relação entre estes elementos, quanto 

mais harmoniosa é essa relação, mais perfeito o resultado e só quando existir essa 

harmonia é que o instrumento pode responder com subtileza e sensibilidade à intenção do 

ator.  

O autor destaca ainda a comunicabilidade do ator como umas das suas principais 

qualidades, porque, independentemente do tipo de texto ou estética do encenador, o ator 

terá de garantir uma boa comunicação e uma compreensão do diálogo de modo a garantir 

que a cada respiração, a cada nota, a cada som e a cada sílaba de cada palavra, seja dado 

o seu valor.  

Na prática vocal o modo como se usa a respiração é de extrema importância. 

Clifford diz-nos, bem como a maioria senão a totalidade dos pedagogos da voz, que a 

interpretação de um artista é frágil quando a respiração não está devidamente 

desenvolvida e controlada, sendo o seu uso descontrolado uma ameaça ao som e ao tom 

da voz. O modo de exercer este controlo é, segundo este autor, procurar o meio de 

aumentar corretamente a reserva de ar, ou seja, regular e controlar a expiração, 

assegurando uma boa capacidade de falar e de expressar e de provocar mudanças de 

volume, controlando todo o movimento respiratório. Este controlo, no entender de 

Clifford (1950), pode passar por impor uma série de movimentos ao mecanismo 

respiratório, contrários à sua ação natural, desenvolvendo a capacidade dos órgãos desse 

aparelho, no sentido em que foram designados naturalmente. Respirar é um ato reflexo, 

ou seja, os movimentos são efetuados de forma inconsciente, mas a essência da técnica é 

de que todos os movimentos deverão ser conscientes até que novos hábitos se formem – 

encontrar os movimentos que maximizam os órgãos da respiração e repeti-los até se 

tornarem automáticos ou um automatismo é o que Turner propõe.  

É ainda de referir a importância dada pelo autor para a necessidade de 

desenvolver, a par com o controlo da respiração, mecanismos de relaxamento, pois a 
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tensão muscular pode ser destrutiva à emissão vocal e causar a perda de voz. Nenhum 

exercício alcançará a sua eficácia se a tensão não for eliminada. Sendo uma arte que, 

tendencialmente, conduz à tensão, o relaxamento é fundamental para uma boa prestação 

vocal. O autor propõe a tomada de consciência na relação corpo e mente de forma a 

conseguir um relaxamento do ator, mesmo que a personagem esteja tensa. Associada ao 

relaxamento está o fomentar uma postura corporal estável e correta, na opinião de 

Clifford, que refere alguns erros comuns de postura como a inclinação da cabeça para a 

frente ou o peito esticado à frente empurrando a cabeça para trás, sugerindo, pelo 

contrário, uma postura mais equilibrada. 

Clarificando a nomenclatura de Clifford, o timbre, bem como a nota e a palavra 

estão muito ligadas ao uso da respiração e ao uso dos ressoadores. O ressoador modifica 

a qualidade sonora do som, tal como uma mesma nota dada por instrumentos diferentes 

(por exemplo um violino e um piano) seriam identificadas de forma diferente mesmo que 

a afinação e o volume fossem iguais. Podemos usar vários adjetivos para exprimir as 

diferentes qualidades vocais, e o autor refere que o timbre poderá ser descrito como 

brilhante ou baço, encorpado ou delgado, forte ou suave, simpático ou agressivo. O timbre 

da voz do ator deve ser flexível e responder a um alto grau de exigência. A ideia, 

certamente, não será reduzir a representação a uma boa técnica vocal, mesmo que isso 

possa ser positivo, mas a maioria das personagens que o ator fará irão exigir um timbre 

generoso e cheio, bem como a necessidade de a voz se projetar para a frente, exceto 

nalguns casos em que a personagem e/ou situação requeira um trabalho diferente. 

Segundo Clifford (1950), o equilíbrio do timbre atingirá o seu máximo quando cada 

secção dos ressoadores contribuir equitativamente para um efeito total.  

A nota nasce do abrir e fechar das cordas vocais e o tom da nota pela velocidade 

do movimento das mesmas. Para reproduzir uma nota é necessário ouvir corretamente. O 

autor defende, ainda, a existência de uma nota central, a meio da extensão vocal, 

determinada pela oitava acima da nota mais grave que se consiga cantar – essa seria a 

nota central da voz do ator, onde desenvolverá a maior parte do seu trabalho.  

Quanto à fala propriamente dita e à palavra, o autor desenvolve, ao longo do seu 

livro, uma série de exercícios quanto à pronunciação e/ou articulação das vogais e 

consoantes da língua inglesa. Propõe escalas de ressoadores da voz média quer dos 

homens, quer das mulheres no que respeita à articulação das vogais relacionadas com os 

sons fonéticos da língua inglesa.  
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A libertação da voz 

 
“To free the voice is to free the person, and each person is indivisibly 
mind and body. Since the sound of the voice is generated by physical 
processes, the inner muscles of the body must be free to receive the 
sensitive impulses from the brain that create speech. The natural voice is 
most perceptibly blocked and distorted by physical tension, but it also 
suffers from the emotional blocks, intellectual blocks, aural blocks, 
spiritual blocks. All such obstacles are psycho-physical in nature, and 
once they are removed the voice is able to communicate the full range of 
human emotion and all the nuances of thought. Its limits lie only in the 
possible limits of talent, imagination or life experience” (LINKLATER, 
1976, p.2) 

 
Kristin Linlater é uma importantíssima referência quando falamos de pesquisa 

vocal. Uma proeminente professora de voz – Master Teacher of Voice no New York 

University Theatre Program –, trabalhou com a Royal Shakespeare Company e o 

Conservatoire Royal de Liège, entre muitas outras atividades e tem várias publicações 

amplamente divulgadas. Discípula de Iris Warren, começou o trabalho com a sua mestra, 

quando era estudante na London Academy of Music And Dramatic Art (LAMDA). 

Terminado o curso, trabalhou como atriz durante dois anos numa companhia de 

repertório, após os quais foi convidada a trabalhar como assistente de Warren. Depois de 

ser sua assistente durante seis anos, montou a sua própria escola, em 1963, nos Estados 

Unidos. 

Linklater (1976) baseia-se em muitos dos exercícios e ensinamentos deixados por 

Warren que foram, por sua vez, iniciados no início do séc. XX por Elsie Forgerty, numa 

altura em que foram efetuadas muitas descobertas ao nível do funcionamento do corpo 

humano – Fogerty terá sistematizado um método de treino vocal intrinsecamente baseado 

nos mecanismos físicos da voz. Na mesma altura F. Mattias Alexander, ao observar que 

as tensões corporais geravam muitos problemas ao nível vocal, desenvolveu um método, 

designado por Alexander Technique, para tornar os movimentos do corpo humano mais 

livres, mais fáceis e mais “económicos”, no sentido de eliminar os maus hábitos de 

postura e de movimento inconscientes, adquiridos durante anos, e repondo hábitos 

pensados no sentido da flexibilização do corpo – o método é, ainda hoje, largamente 

difundido e inserido nos currículos disciplinares de muitas escolas de teatro por todo o 

mundo, sendo uma referência incontornável neste tema. 
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Iris Warren, observando o desgaste vocal dos atores ao expressarem emoções 

fortes, começou a trabalhar mais no sentido de desbloquear emoções do que nas questões 

técnicas da voz, adicionando a compreensão psicológica à fisiológica, levando a 

disciplina da voz dos atores britânicos a uma nova fase. Numa altura em que as aptidões 

técnicas e a “voz bonita” eram mais valorizadas do que a procura da emoção, Warren 

enfatiza, no seu trabalho, a pergunta “Como te sentes?” em vez de “Como é que soas?”.    

Fazendo progredir a perspetiva de Warren, o trabalho de Linklater, em traços 

muitos gerais, vai mais no sentido de libertar a voz do que de desenvolver a técnica vocal. 

No seu livro Freeing the Natural Voice, começa por definir dois princípios nos quais se 

baseia o seu trabalho: um é o de que todas as pessoas têm uma voz capaz de expressar em 

qualquer tipo de emoção e a segunda é a de que as inibições ou as reações negativas e as 

tensões que adquirimos diminuem, muitas vezes, a eficácia da voz natural, ao ponto de 

distorcer a comunicação. O objetivo do seu trabalho é proporcionar que a voz esteja em 

contacto direto com os impulsos emocionais, um processo gerido pelo intelecto, mas não 

inibido por ele. Libertar a voz será libertar a pessoa, usando uma máxima de Warren: 

“Quero ouvir-te e não a tua voz”. Sendo a voz gerada por processos físicos, ao libertar os 

músculos do corpo, há maior possibilidade de receber os impulsos do cérebro que criam 

o discurso, mas esses bloqueios, segundo o prisma de Linklater, terão origem em 

bloqueios emocionais, intelectuais, da aura e espirituais e, uma vez removidos, deixarão 

a voz ser capaz de comunicar toda a gama de emoções e de pensamento do ser humano, 

sendo apenas cerceada pelos limites do talento, da imaginação ou da experiência de vida. 

A voz natural, desbloqueada das tensões psicofísicas, será repleta de impulsos emocionais 

e de pensamento, direta e espontânea, respondendo ao pensamento claro e ao desejo de 

comunicar. E para essa comunicação ser perfeita, Linklater defende que o ator terá de 

conseguir um equilíbrio entre os quatro elementos – intelecto, emoção, corpo e voz – no 

qual a força de um não poderá compensar a fraqueza de qualquer dos outros elementos. 

As razões, segundo a autora, que impedem a voz de ser emitida de uma forma 

desbloqueada e natural prendem-se com a capacidade que a maior parte das pessoas vai 

perdendo de agir de uma forma reflexa, exceto quando expostas a situações limite como 

dor extrema, medo extremo ou êxtase extremo. Normalmente somos invadidos por 

impulsos secundários que, por um lado nos protegem, mas, por outro, bloqueiam os 

impulsos primários, desenvolvendo um hábito. Muitos desses hábitos são absolutamente 

necessários, mas outros podem tornar-se um condicionamento determinante, muitas vezes 
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desenvolvido na infância através da influência dos pais, amigos, estrelas de música, etc., 

que bloqueia a resposta emocional a estímulos. No comportamento de um indivíduo 

maduro deveria existir, segundo Linklater, um equilíbrio entre o controlo consciente e as 

respostas instintivas, de forma a permitir um fácil acesso às fontes das emoções 

primordiais tais como o riso, a tristeza, a raiva ou a alegria, tal como o ator deverá 

conseguir. Assim, a necessidade e a capacidade de comunicar podem ser abafadas, 

interrompendo o percurso dos impulsos elétricos que controlam a respiração e os 

músculos da laringe, bloqueando a sua espontaneidade e quebrando a ligação instintiva 

entre a emoção e a respiração. No entender de Linklater não poderemos ter uma respiração 

livre enquanto nos protegermos emocionalmente, fazendo com que os músculos da 

garganta e da boca compensem esta dificuldade e levando muitas vezes ao esforço, à 

rouquidão e à afonia. 

Linklater (1976) resume os fatores com influência negativa na emissão vocal. No 

plano da respiração aponta: os efeitos das emoções de proteção (através de respostas 

neuromusculares) que inibem o fluxo livre de ar, os maus hábitos de postura que inibem 

a respiração intercostal e a liberdade do diafragma, o controlo da respiração através dos 

músculos exteriores que impede a sensibilidade do sistema nervoso involuntário. Nas 

cordas vocais e laringe: a falta de liberdade da respiração que poderá provocar um esforço 

ou maior uso dos músculos da laringe, produzindo mais tensão nestes e inibindo a sua 

ação livre. No sistema de ressonância: as tensões na laringe e na garganta que bloqueiam 

os registos mais graves e as tensões na parte de trás da língua, no palato mole, na face e 

no pescoço que impedem a ressonância livre na cabeça e na máscara, inibindo os registos 

médios e agudos. No sistema de articulação: as tensões psicológicas habituais que se 

refletem em lábios rígidos cuja capacidade articulatória ficará comprometida. A autora 

propõe uma série de exercícios que ajudarão à emissão vocal livre, pela libertação da 

respiração, da postura, dos ressoadores e da articulação, dando ênfase quer aos aspetos 

físicos, quer psicológicos na produção do som vocal, tendo como máximas as ideias de 

que um pensamento confuso é um obstáculo à articulação clara e de que as emoções 

bloqueadas são um obstáculo a uma voz livre. 
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Técnica e liberdade 

 
“Cuando empiezo a trabajar con un actor, la primera 
pregunta que me hago es: “¿tiene este actor alguna 
dificultad para respirar ¿” Respira bien. Tiene suficiente 
aire para hablar, para cantar. ¿Por qué crearle un 
problema imponiéndole un tipo distinto de respiración? 
Sería absurdo. […]” No se pueden enseñar métodos 
prefabricados. No se puede tratar de encontrar la 
representación de cierto papel, cómo entonar la voz, 
cómo hablar o cómo caminar. Son puramente 
estereotipos y por tanto no hay que preocuparse por 
ellos” (GROTOWSKI, 1971, pp. 177-185).  

 
O equilíbrio entre a técnica e a liberdade emocional tem sido uma procura contínua 

no treino vocal do ator desde o início do séc. XX, mas com nuances e diferenças em 

função de tempos e lugares. Enquanto que nos anos 30, 40 e 50 nos Estados Unidos Elia 

Kazan e o Actor’s Studio, baseado nos ensinamentos de Stanislavski, desenvolvia o tão 

famoso “método” levando os atores a uma exploração psicológica e emocional, a ponto 

de quase abandonar o desenvolvimento das capacidades técnicas, em Inglaterra o 

desenvolvimento técnico da voz continuava a ser uma prioridade, como constatámos nas 

interessantes observações de Turner. Por volta dos anos 50 os ingleses interessaram-se 

pela vitalidade do teatro americano e procuraram introduzir na sua técnica um conteúdo 

mais visceral.  

Entretanto em França, Antonin Artaud proclamava nos seus manifestos, o teatro 

da Crueldade, dando valor ao grito dos impulsos interiores e dos impulsos instintivos, 

rejeitando a supremacia da palavra e o teatro digestivo, dá ao teatro um pendor ritual 

mudando o sentido da finalidade da palavra como material sonoro, dando-lhe um valor 

mágico. Na Alemanha, Alfred Wolfsohn, de que falaremos adiante, procurava já a ligação 

entre a voz e a mente humana.  

Um pouco mais tarde, nos anos 60, Grotowski na Polónia, rejeitava todos os 

modelos e métodos técnicos e fundamentava o seu trabalho de voz no princípio 

fundamental que não se deveria pensar nunca no instrumento vocal em si mesmo, nem 

nas palavras, mas sim em reagir com o corpo. Tecnicamente, defendia que a respiração 

do ator deveria ser total, ou seja, com a parte superior do tórax e abdómen, se bem que 

pudessem existir exceções, dependendo da fisiologia do ator ou daquilo que teria de 

executar em cena (acrobacias por exemplo). Refere ainda a importância da abertura da 

laringe quer na respiração, quer na emissão vocal, e menciona vários ressoadores que 
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amplificam a voz, tais como: o da cabeça, o de peito, o nasal, o da laringe e o occipital, 

entre outros. A voz do ator deveria não só ouvir-se, como penetrar no espectador, 

rodeando-o como se a voz viesse não só do lugar onde estaria o ator, mas de todos os 

lados.  

Nesta altura, a dicotomia anglo-saxónica continuava: nos EUA desabrochavam 

muitas companhias regionais de repertório que necessitavam desesperadamente de uma 

técnica vocal consistente para conseguir lidar com a variedade do repertório (desde o 

clássico ao de vanguarda) encontrando professores que ensinavam as técnicas tal como 

nos anos 20 (através do canto, bailado, ginástica e fonética); e em Londres fazia-se um 

pouco o percurso inverso, ou seja, os atores procuravam desenvolver o trabalho do 

exterior para o interior no sentido de tornar o ator sensível, integrado e criativo. 

Ao fazer este breve percurso histórico podemos constatar que houve uma evolução 

considerável na teoria da prática vocal do ator. E entre os dois autores analisados 

anteriormente, Clifford (1950) e Linklater (1976), podemos encontrar essa mesma 

evolução. Se Clifford já tinha, mencionado Stanislawski e a necessidade que o ator tem 

de estar relaxado em cena, Krinstin Linklater divulga um método de relação com o corpo 

e mente no sentido de libertar as tensões. Se Clifford fala em abandonar velhos 

condicionamentos de hábitos adquiridos e aprender “novos” automatismos na oralidade, 

Linklater elucida que não devemos confundir voz “natural” com “familiar” e propõe uma 

série de exercícios que fazem o ator aprender ou reaprender a lidar com o seu corpo e a 

sua voz, com as suas emoções e o intelecto. Ambos concordam que a necessidade de 

comunicar é absolutamente necessária para fazer chegar o texto ao espectador e que o 

equilíbrio entre vários aspetos do corpo, da mente e da voz, é fundamental no trabalho 

vocal, acrescentando a consciencialização da respiração como um meio fundamental para 

a aquisição de novos hábitos mais eficazes.  

Mas se Clifford fala mais de controlo vocal, Linklater fala-nos de libertação da 

voz; se uma fala do domínio dos aspetos técnicos, a outra refere a importância do 

desbloqueamento psicofísico na aprendizagem; se um analisa o som vocal ao nível do seu 

resultado, a outra fala-nos do processo interno na produção do mesmo; se um refere a 

busca da perfeição, a outra advoga que cada um de nós tem uma imensidade de emoções 

a serem exploradas.  
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Sem ignorar as diferenças consideráveis nos seus processos e na sua 

nomenclatura, todos eles perseguem os objetivos de uma emissão vocal que seja fácil e 

confortável para o ator e envolvente para o espectador.  

 

A produção do som vocal 

 
Dès que l’onde sonore s’est produite par la vibration des cordes vocales, 
elle se répand dans les cavités aériennes situées au-dessus et au-dessus 
du larynx. L’onde vocale se transmet à distance, à l’exemple des ondes 
qui sont produites dans une pièce d’eau à la suite du jet d’une pierre. 
L’onde vocale, en se propageant, impose aux parois son mouvement 
vibratoire, et celles-ci subissent un certain ébranlement. De plus, l’onde 
contourne les obstacles dont la présence entraîne certaines turbulences 
aérodynamiques (TARNEAUD, 1961, p. 65). 

 
A produção de som vocal pelo ser humano é objeto de estudo científico e há 

diversas publicações que revelam este fenómeno. Por um lado, os professores de voz e 

canto enriquecem este processo com um diverso vocabulário imagético, fundamental para 

que o aluno consiga os objetivos de uma emissão vocal eficaz e sem esforço. Não nos 

iremos alargar grandemente nesta matéria, fazendo somente um breve percurso sobre 

alguns dos conceitos mais importantes na “voz” que encontramos em alguns dos autores 

já citados e outros. 

De uma forma muito simplista, o complexo fenómeno humano da produção de 

som vocal poder-se-á resumir à passagem do ar inspirado pelas cordas vocais que, na 

expiração e depois de um impulso cerebral, passa dos pulmões até ao exterior, fazendo 

vibrar as cordas vocais, o que produz o som que vai ser amplificado pelos ressoadores e 

modelado pela articulação dos lábios, maxilar e língua. Mas este processo é extremamente 

delicado e repleto de subtilezas e, não tendo o objetivo de dissecá-lo (o que foi e é 

amplamente estudado na medicina), procuraremos, então, fazer uma breve exposição do 

mesmo. 

A respiração, como foi já referido pela maioria dos autores citados, é um ato 

reflexo e é um dos elementos mais importantes para compreendermos este fenómeno. 

Nesse sentido, deveremos distinguir dois tipos de respiração diferentes: a respiração com 

e sem fonação. A respiração assegura a sobrevivência do homem, fazendo o transporte de 

oxigénio entre o exterior e o sangue (sobretudo dos glóbulos vermelhos), e este, por sua 

vez, transporta-o para as células, expulsando gases tóxicos como o óxido de carbono. O 
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ar chega aos alvéolos pulmonares através do nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios, 

e faz o percurso inverso pelas mesmas vias. Quando se dá a troca de gases nos alvéolos 

pulmonares, o ar volta a ser expelido, com a cooperação das paredes do tórax, do 

diafragma e do abdómen. Assim, na inspiração tranquila podemos observar um aumento 

da capacidade dos alvéolos pulmonares, um alargamento do tórax, um aumento de 

volume das paredes abdominais e abaixamento e contração do diafragma, uma dilatação 

das narinas, um abaixamento da laringe e da traqueia, bem como o alargamento do espaço 

da glote. Na expiração voltamos à posição inicial. Estes movimentos são inconscientes, 

involuntários, regulares, simétricos e constantes. Quando, na expiração, a laringe está 

numa posição fonatória, assistimos à produção de som. Na respiração com fonação, a 

inspiração torna-se mais rápida e a expiração mais alargada: a inspiração será mais 

frequentemente feita através da boca, e poderá haver um não sincronismo entre os 

movimentos torácicos e abdominais. Como já foi referido, o desenvolvimento da 

capacidade respiratória, bem como a consciencialização e automatização da mesma num 

treino vocal regular, permitirá um domínio cada vez maior da pressão do ar nas cordas 

vocais, respondendo às qualidades de duração, intensidade e continuidade do som. 

Quando se fala de voz, não há como não falar de respiração. Muitos dos autores 

citados, e outros, explanam este tema da forma que consideram mais adequada. Alguns 

deles, observando que a respiração pode ser focada em diversos pontos do corpo, 

distinguem diversos tipos de respiração. Grotowski (1971) fala de três tipos de respiração: 

a respiração com a parte alta do tórax ou peitoral; a respiração com a parte baixa do 

abdómen e a respiração total, que defendia como a mais adequada e que se poderia 

observar nos animais e nos bebés. Mais científico, J. Tarneaud (1961), no seu tratado, 

distingue três tipos principais de respiração: a respiração costoabdominal profunda, que 

considera a mais aconselhável (que poderemos equiparar com a respiração total de 

Grotowski, também designada por outros autores como respiração completa) a respiração 

com predominância costal, que podemos equiparar à respiração peitoral, que se 

caracteriza, precisamente, pela elevação do peito, mas sem a elevação dos ombros (pois 

esse movimento originaria tensão no pescoço e laringe); e a respiração com 

predominância abdominal, na qual os movimentos das paredes do abdómen realizam a 

maior parte do trabalho expiratório.  
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É, de facto, muito delicado fazer afirmações dogmáticas e afirmar que um tipo de 

respiração será, com toda a certeza, mais correto do que outro. Não existirá um tipo de 

respiração que seja o mais indicado em todas as circunstâncias, pois cada situação 

apresentará a sua própria especificidade e necessitará de respostas diferentes por parte do 

aparelho respiratório. O ator terá de se servir da consciência do seu próprio corpo e 

adequá-lo ao que é exigido pelas diversas situações teatrais. Talvez porque este enfoque 

na consciência do corpo e na análise dos seus processos internos, quer físicos, quer 

psicológicos, tem, progressivamente ecoado nas correntes mais recentes do uso da voz 

por atores, os autores mais atuais como Kristin Linklater (1976), Barbara Houseman 

(2002), Michael McCallion (1998) e Sara Pereira Lopes (2004), preferiram não distinguir 

diversos tipos de respiração, mas falar na respiração como um todo, como um processo 

humano a ser consciencializado e desenvolvido de forma a que voz saia livre e vibrante. 

Linklater (1976) diz-nos mesmo que um controlo consciente da respiração pode destruir 

uma sensível cadeia de movimentos em permanente mudança e inibir uma ligação 

reflexiva da respiração com os impulsos emocionais, e que uma respiração natural é ato 

reflexo e o único trabalho a fazer é o de restituir o seu potencial e minimizar as tensões 

que restringem este movimento e dar-lhe diversos estímulos. Sara Pereira Lopes (2004), 

propõe-nos o que chama respiração consciente, que abre o caminho da sensação e da 

perceção unindo voz, ação e movimento, e usando como metodologia o “perceber como 

o corpo quer usar a respiração a cada situação”. 

Um dos conceitos que é referido vezes sem conta em muitas aulas de voz é a noção 

de apoio vocal. Tarneaud (1961) diz-nos que aos olhos de um fisiologista ou de um 

médico, este termo não corresponde a nada de definido ou preciso porque se trata de uma 

sensação. Segundo este importante investigador, as sensações internas dão-nos 

informações sobre os nossos órgãos ao nível da posição, dos movimentos, do esforço e 

da resistência. Diz-nos ainda que, apesar de uma sensação interna ser incontrolável e 

impossível de reproduzir experimentalmente, e de não poder ser descrita e analisada senão 

ao nível verbal, e de estar provado que as vibrações do esqueleto torácico e do crânio não 

representam nenhum valor para a formação da onda vocal exterior (a que sai dos lábios), 

é indiscutível que a noção de apoio é um conceito de extrema importância para o uso da 

voz. A sensação de apoio dá à voz estabilidade e solidez e é indispensável na técnica 

vocal, mesmo sendo indefinível ao nível fisiológico. Tarneaud acaba por definir apoio 

como sendo um reflexo condicional porque todas as impressões sentidas pelo cantor 
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representam um hábito e uma necessidade. Scheidemantel, ao ser citado por Tarneaud, 

considera o apoio como uma sensação atribuída quer à musculatura respiratória sob 

tensão, quer à musculatura da laringe sob pressão.  

Segundo Barbara Houseman (2002), conceituada professora de técnica vocal que 

trabalhou no Departamento da Royal Shakespeare Company com Cicely Berry durante 

seis anos, diz-nos no seu livro Finding your voice, que o apoio é a forma que a expiração 

pode ter para dar poder à voz, pois um fluxo de ar em constante pressão é necessário 

sobretudo nos sons mais agudos e fortes. Diz-nos ainda que essa constante pressão é 

originada pelos músculos abdominais e pélvicos, que trabalham em conjunto com as 

cordas vocais. Esta definição é das mais divulgadas e aceites pelos professores de voz e 

canto e é a este tipo de apoio, ou de sensação, de que normalmente se fala quando se fala 

de apoio vocal. Mas existem outros tipos de noções de apoio. 

Tarneud (1961) enumerou, pela pesquisa dos termos que se usam na pedagogia 

vocal, alguns outros tipos de apoio: o apoio do sopro, definindo-o como a sensação de 

compressão do ar subglótico e da economia da saída do ar para a produção sonora; o apoio 

na testa, empregado pelos italianos como a ideia de projeção do som do abdómen para a 

testa; e outro tipo de sensações, tantas vezes empregues na técnica vocal, como cantar na 

máscara – que significa obter o máximo de vibrações nas fossas nasais e face; cantar à 

frente – que se refere à sensação de vibração produzida ao nível da parte anterior do 

palato; cantar na boca – que indica que o som é colocado sobre os lábios para que a 

articulação não contraia demasiado a língua e as paredes das cavidades de ressonância; 

“chanter en gorge” que será a sensação de vibração máxima muito recuada na garganta, 

ou seja a voz gutural, desprovida de agudos. O autor chama ainda a atenção para a 

confusão que, por vezes, existe entre ressonância e apoio, no sentido em que a ressonância 

das cavidades não está obrigatoriamente obtida num ponto crucial do corpo. Há ainda 

algumas noções na produção do som vocal, que referimos acima, mas passaremos agora 

a definir melhor. A noção de ressonância e de ressoador são igualmente importantes na 

compreensão do som vocal. O ressoador, segundo Tarneud, é o espaço de ressonância ou 

reforço do som emitido pelo vibrador (que são as cordas vocais). O ressoador não cria o 

som, antes expande os sons que lhe são próximos em afinação. O sistema de ressonância 

não cria o timbre, mas pode modificá-lo. Todavia, é o som produzido na laringe que 

origina um timbre. Segundo Houseman (2002) a ressonância são as vibrações que vibram 

por simpatia quando o som originário da laringe é amplificado nos espaços do tracto 
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vocal. J. Clifford Turner (1950) refere que os ressoadores consistem em três principais 

cavidades situadas acima da laringe – o nariz, a boca e a faringe – e que o equilíbrio 

tímbrico se atinge quando cada uma contribui equitativamente para o efeito total. Esta 

ideia é corroborada por Tarneud (1961) que localiza a ressonância nas cavidades acima 

da glote, nasal, bocal e laríngea. Grotowski (1971), refere que as ressonâncias têm como 

função a de amplificar o poder de condução do som emitido e, alegando a subjetividade 

das impressões que estas causam no corpo, organiza de forma diferente a sua distribuição: 

ressoador da cabeça e parte superior, ressoador de peito e ressoador nasal. 

Finalmente, quando a respiração é acionada e o som emitido pela laringe e 

amplificado pelas cavidades de ressonância, antes de chegar ao exterior é articulado pela 

língua, maxilar, dentes e boca. Na articulação são elaboradas as vogais e as consoantes. 

Muitas vezes pensa-se que uma boa articulação é o exagero dos movimentos da boca, 

quando o que é pretendido é economizar estes movimentos de forma a que o discurso 

fique claro e totalmente percetível com o mínimo de esforço, mesmo que, numa primeira 

fase, ao consciencializar estes movimentos tenhamos que os tornar excessivos. A 

sensibilidade é uma das qualidades sublinhadas por Linklater (1976) que o ator deve ter 

para eliminar tudo o que corrompa o seu discurso e o impeça de levar ao espectador o seu 

conteúdo linguístico e emocional.  

 

CONCLUSÃO 

A voz tem tanto de concreto, como de abstrato, tanto de prático como de filosófico, 

tanto de sonoro, como de silencioso. A voz implica o que se diz, mas igualmente e 

sobretudo, o que não se diz. Por isso a escuta e o silêncio serão elementos fundamentais 

no seu uso e compreensão. Sem perder de vista as ligações com “outras vozes”: a voz 

psicológica e as ligações à psicologia arquetípica, a voz antropológica, a voz litúrgica, a 

voz materna, a voz da afonia, a voz do discurso político, a voz do grito, a voz das cantoras 

Usbeck (U.R.S.S.), a voz do canto dos Yakoute da Sibéria, a voz cantada Mnahhal da 

Mauritânia, a voz de Xhomij dos mongóis, a voz “ioulé” ou Yodel praticada no Tirol, nos 

pigmeus da África Equatorial, e no Cáucaso, a voz de Maria Callas e do recém falecido 

Luciano Pavarotti, a voz de Betty Carter, de Cathy Berberian e de Meredith Monk, e até 

da nossa Maria João, a voz de Salif Keita, a voz de Natália de Andrade, e tantas, tantas 

vozes que ecoam na nossa cabeça quando nos envolvemos neste tema que destas vozes 
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tanto pode beber: “A voz na criação cénica”. A voz que bebe a palavra e, ao mesmo tempo 

se descola dela, para voar livremente pelo espaço sonoro, tão livre como a voz trágica de 

que nos lembra Enrique Pardo. A voz do teatro, que tanto canto contém. E lembramo-nos 

das vozes do nosso teatro: a voz Luís Miguel Cintra, a voz de Eunice Muñoz a voz de 

Mário Viegas, a voz de Isabel de Castro, a voz de Carlos Paulo e de Manuela de Freitas, 

a voz da Irene Cruz e as vozes que cada um guarda na sua memória secreta.  
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Abstract 

This work presents a review on the body language during the Middle Ages, that is, the communication via 
the movements or attitudes of the body during the period of history between classical antiquity and the 
Italian Renaissance. Thus, it considers the body's shape and expression taking into account cultural 
processes and tensions between the consecrated and the profane. Studies by Le Goff, Foucault and Bakhtin 
offered authoritative guidelines for this review. 
 

Resumo 

O artigo apresenta uma revisão teórica sobre o corpo na idade média, delineando o que chamamos de corpo 
lírico, cujos contornos, espacialidade, gestualidade, são investidos pela historicidade dos processos 
culturais e por uma poética que considera as tensões entre o sagrado e o profano. O corpo lírico configura 
uma poética, um gênero estético que se reinventa nos dramas pastoris contemporâneos. O objetivo dessa 
revisão é mapear conceitos e práticas corporais encontradas no período medieval, como possibilidade para 
se pensar o corpo lírico dos folguedos populares brasileiros, em particular o Pastoril e sua construção 
estética, poética e cultural. Para tanto, buscamos os estudos da história nova ou história cultural, em 
especial os estudos de Le Goff; aspetos da filosofia do corpo, em particular da sexualidade tal como 
compreendida por Michel Foucault e estudos sobre a cultura e a estética medievais realizados por autores 
como Bakhtin. 
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Notas iniciais: elementos para compreender o corpo lírico  

 

É preciso dar corpo a história e dar uma história ao corpo. A tese que percorre a 

obra História do corpo (CORBIN, COURTINE, & VIGARELLO, 2008) é apropriada 

para compreender o corpo nos dramas medievais, em particular no que concerne aos 

dramas pastoris, haja vista que a atenção histórica ao corpo restitui ao centro da 

civilização material modos de fazer e de sentir, investimentos técnicos, um acúmulo de 

impressões, de gestos, um mundo de sentidos.  

Entendemos esse corpo lírico como o corpo brincante dos povos medievais 

configurado numa efervescência dionisíaca, na qual se ressaltam a relação do eu com os 

outros, com a festa, as práticas corporais, o sagrado e o profano, a sexualidade e a lírica 

medieval do corpo licencioso contribuindo para se pensar a lírica do corpo na construção 

dos folguedos populares brasileiro, em particular o Pastoril. Desse modo, refletir sobre 

as configurações do corpo no período medieval se faz necessário para a sua compreensão 

no presente, dado os símbolos, o ascetismo, a condenação, a interdição, mas também o 

caráter lírico, poético desse corpo. O corpo não é, portanto, fixo ou constante como nos 

apresenta Le Goff e Troung (2006) e Bakhtin (2002), mas pode ser modificado, 

aperfeiçoado, sagrado, profanizado e suas necessidades produzidas e organizadas de 

diferentes maneiras, transgredindo uma moral cristã vigente. 

Nesse período, na cultura do corpo floresceram os torneios, os jogos simples e as 

justas. Esses antigos jogos físicos que não eram considerados esportes39 objetivavam 

enobrecer o homem e fazê-lo forte e apto. As justas e os torneios na verdade, substituíam 

os jogos públicos greco-romanos e eram praticados para melhor adestramento dos 

cavaleiros, que, por conseguinte, impunha boa prática de esgrima e equitação. Outras 

práticas corporais, estas mais voltadas para a plebe, consistiam em manejo de arco e 

flecha, escalada, marcha, salto, corrida e luta (LE GOFF & TRUONG, 2006; CORBIN, 

COURTINE & VIGARELLO, 2008).  

 

 
39“Os historiadores por muito tempo se perguntaram se o ‘o homem medieval’ havia praticado esporte. Ora, 
parece que os exercícios físicos da Idade Média não se ligam nem ao esporte antigo (grego, em particular), 
nem ao moderno, isto é, tal como ele foi codificado desde o século XIX” (LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 
149). 
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A nobreza quando não estava em guerra, utilizava o seu tempo também em jogos, 

em caçadas geralmente a cavalo, e em justas e torneios. Competições equestres e 

combates com armaduras e lanças eram atividades corporais daquele povo nobre. As 

atividades hípicas, afora o status de classe, sempre foram utilizadas no lazer das camadas 

dominantes. Os cavaleiros medievais, paralelamente às atividades equestres, praticavam 

também outros exercícios, com armas, como a espada e a maça. A cavalaria tinha um 

cunho religioso e militar, profundamente inspirada nos valores cristãos de defesa dos 

fracos, de exaltação da justiça, de idealização da mulher e do amor (CAMBI, 1999; LE 

GOOF & TRUONG, 2006). 

“A cavalaria foi uma agência de formação de nobres, de uma 
formação separada, já que pouco a pouco os ambientes cavaleirescos 
adquiriram uma consciência mais elevada daquilo que os separava da 
massa sem armas, elevando-os acima dela, e sancionaram com atos 
rituais essa distância, e de uma formação na qual o elemento 
religioso, embora laicizado, age sobre toda a personalidade e todas as 
ações do cavaleiro, mas na qual era central a atitude de comando, de 
guia do povo, [...] o cavaleiro deve conduzir o povo a sua vontade” 
(CAMBI, 1999, p. 162). 

  

Para os servos, a cultura física ficava restrita aos jogos populares, às lutas corpo 

a corpo e às demonstrações de força em feiras e festas ocorridas nos feriados religiosos. 

Os homens da Idade Média jogavam e faziam exercícios físicos, o corpo não deixava de 

estar em movimento. Das camadas oprimidas da sociedade saíam os saltimbancos, os 

acrobatas, os lutadores das cortes, bem como os infantes de batalhas e os jograis (LE 

GOFF & TRUONG, 2006). 

Essas práticas corporais, ao contrário do que se pensa, deixavam de lado a 

violência, revelando a bravura, a lealdade de seus praticantes e principalmente o espírito 

da festa, da celebração. Assim como a Idade Média não foi mais “escura” do que 

qualquer outra época, a construção corporal não foi nesse tempo cinzenta e monótona. 

A experiência do corpo nesse período ocorre por meio de uma espécie de “fusão dos 

contrários”, tais como as observadas nas dinâmicas entre o nascimento e a morte, a fé e 

a festa, o corpo e a alma. Dessa forma, o corpo social do medievo despontou nas praças 

públicas urbanas com o riso, as brincadeiras e as farsas improvisadas, reconhecendo o 

baixo corporal como uma forma licenciosa de transgressão corporal.  
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Em meio a esse cenário desenha-se o que denominamos, nesse estudo, de um 

corpo lírico. A revisão histórica e cultural nos permite compreender as configurações 

sociais, culturais e estéticas do Pastoril como drama medieval que se reinventa no 

contemporâneo por meio de novos gestos e sentidos. Não se trata de uma pesquisa 

histórica, mas de reconhecer a historicidade do corpo e da cultura como possibilidade 

de retomar e compreender sentidos em torno das construções do corpo no período 

medieval, berço dos dramas pastoris, bem como ampliar e configurar outros sentidos 

estéticos aos dramas pastoris, delineando uma estética lírica para o corpo possível de ser 

investida nesse folguedo e em seu universo dramático. Desse modo, os gestos, os 

sentimentos, as canções do Pastoril nos ensinam sobre o corpo e a cultura de cada época 

e lugar, permitindo compreender e criar horizontes de significações estéticas. 

Na construção do texto elegemos alguns aspetos em torno do corpo, como as 

tensões entre o sagrado e o profano e a construção de uma moral sexual e os conflitos 

entre o prazer e o pecado. Esses aspetos conformam as conceções de corpo no período 

estudado e influenciam a estética lírica dos gêneros poéticos e artísticos medievais. 

Dentre esses, a Commedia Dell’Arte é a mais conhecida, no entanto essa estética pode 

ser encontrada, por exemplo, nos dramas pastoris, objeto de nosso estudo.  

 

O corpo sagrado e profano do medievo 

Todo o culto à beleza física, toda a preocupação com o corpo, sob a perspetiva 

estética da beleza física e da obra de arte, era encarada como um reflexo do paganismo. 

Como tal, esse culto era proibido, bem como tudo o que fosse contrário aos dogmas 

religiosos vigentes. Os clérigos pregavam contra a preocupação com a estética corporal, 

pois no dualismo corpo versus alma o primeiro era pecaminoso. O importante para o 

bom cristão era salvar a sua alma (LE GOFF & SCHMITT, 2006). 

A Idade Média foi a época da grande renúncia ao corpo. As manifestações sociais 

mais ostensivas, assim como as exultações mais íntimas do mesmo são amplamente 

reprimidas. No medievo o corpo é o lugar de um paradoxo. Por um lado, o cristianismo 

não cessa de reprimi-lo; por outro, ele é glorificado, sobretudo por meio do corpo 

padecente de Cristo, sacralizado na Igreja como corpo divino (BAKHTIN, 2002; LE 

GOFF & SCHMITT, 2006).  
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 A subjugação do corpo pela religião transitava entre polos opostos e o interesse 

desta por este era redimi-lo para que a alma contida ali pudesse encontrar sua redenção.  

O corpo, dessa forma, é contido pela conceção anti-corporal do cristianismo 

institucionalizado, mas resiste à sua repressão por meio da festa, do riso, das 

metamorfoses que este era capaz de suscitar; é considerado a prisão e o veneno da alma, 

à primeira vista, portanto, o culto deste na Antiguidade cede lugar, na Idade Média, a 

uma derrocada do mesmo na vida social (LE GOFF & TRUONG, 2006).  

O corpo na Idade Média era percebido como centro dos acontecimentos, tendo 

uma idolatria divina sobre ele e uma consequente separação do corpo profano e do corpo 

sagrado, sendo definido como um instrumento de consolidação das relações sociais 

existentes entre a igreja, o feudo e o povo. Dessa forma, a moral cristã tolhia qualquer 

tipo de prática corporal que visasse o culto ao corpo, pois o mesmo poderia tornar a alma 

sagrada em impura (LE GOFF & TRUONG, 2006).  

Essa oposição dual do corpo e da alma nos medievalistas é que compõe o homem, 

como comenta Le Goff e Schmitt (2006, p. 255), tanto de um corpo que era material, 

portanto mortal, quanto de uma alma, imaterial e mortal.  

No limiar da Idade Média, o corpo era qualificado de "abominável vestimenta da 

alma" e a igreja o mortificou com pertinaz tenacidade jejuando, vergastando-se na vã 

tentativa de afastar a tentação, portanto o pecado (LE GOFF & TRUONG, 2006).  

Alma sublime e glorificada a contrastar com o corpo desprezado e perverso. 

Corpo tão depressa santificado como violentado, desejado e anulado, ignorado e 

exaltado. Assim antecipando a suprema desforra do corpo, que ao longo dos séculos 

medievais acabará por se tornar onipresente, luminoso, magnífico; alimento privilegiado 

do próprio erotismo (LE GOFF & TRUONG, 2006).  

Dessa forma, o corpo profano carrega uma moral sexual. Corpos que se 

apresentam “belos” ou “feios” como objetos de consumo e o que se busca é incutir um 

tipo de comportamento para os indivíduos do medievo. Este discurso construído era 

pautado principalmente na sensualidade e sexualidade intrínsecas ao corpo feminino e 

masculino. 
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O corpo e a moral sexual 

Numa sociedade que durante séculos, uma pastoral do medo sensibilizava para 

os perigos da carne, do corpo, sede dos pecados, este, de certa forma, extrapolou com 

sua docilidade e sua utilidade quando aboliu as fronteiras do antigo modo de pensar e 

lhe endereçou um novo olhar ao que nos parece ter sido libertado de seus pruridos anti-

corpóreos e anti-sensuais para descobrir-se como corpo capaz de representar sem as 

fronteiras impostas pela sociedade vigente. 

Essa época escamoteou o corpo num jogo ambíguo, tapando-o e destapando-o, 

mostrando-o e iludindo-o. Sobretudo o corpo feminino, tomado como imperfeito 

conspurcado pelo pecado de Eva. Nessa assertiva, a Idade Média era masculina, no 

entanto, nessa ilusória superioridade, qualquer coisa falhava, e o corpo masculino, 

também ele, acabou por ser tocado pela ideia da vergonha e do desprezo, transportado 

para a imensa mancha de penumbra.   

No imaginário ocidental, a mulher, ou melhor, o corpo feminino, durante a Idade 

Média, era aquele que vivia enclausurado, escondido em vestimentas austeras e que era 

propriedade dos homens. Porém, a conceção dos homens medievais sobre o sexo 

feminino vai além do que podemos perscrutar nessas atitudes. A compreensão masculina 

delas, especialmente a clerical, possui sua nascente no período de consolidação do 

cristianismo, que possuía uma visão negativa sobre as filhas de Eva (BROWN, 1990).  

A mulher era considerada pelos eclesiásticos como uma criatura de natureza 

inferior, associada regularmente a maior parte dos pecados como vaidade, infidelidade, 

desobediência e, sobretudo, concupiscência e luxúria. A equivalência estabelecida entre 

mulher e sexualidade, segundo Brown (1990), nos permite interpretar a condenação do 

sexo feminino como a condenação da sexualidade. Ela deveria então ser tutelada, 

submetida ao controle masculino. 

O corpo era visto como o objeto central do pecado, pois sua própria constituição 

poderia levar tanto a mulher quanto o homem a pecar. Para a teologia medieval o corpo 

feminino deveria ser imaculado como o da mãe de Cristo, assim afirmou Eco (1983) em 

O nome da rosa, eis uma passagem desse corpo imaculado. 
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“Tu deves te iniciar no amor sem mácula. Eis alguém cuja 
feminilidade foi sublimada. Por isso dela podes dizer que é bela, 
como a amada do Cântico dos Cânticos. [...] nela até a graça do 
corpo torna-se signo das belezas celestiais, e por isso o escultor 
representou-a com todas as graças de que a mulher deve ser 
adornada” (ECO, 1983, p. 268).   

Na mulher, o corpo era a principal nascente dos pecados da carne. A vida da 

mulher, então, deveria ser controlada e guardada pelos homens e, claro, pelos 

eclesiásticos havendo dessa forma, um embate entre o corpo e a alma, onde o sexo é o 

campo de batalha e onde a mulher é vista como a fonte de todo o pecado, subordinada 

por uma raiz espiritual, mas também corporal (BROWN, 1990; LE GOFF & TRUONG, 

2006).  

Neste corpo, a sexualidade não deveria ser explorada, estava fadada ao 

esquecimento. O sexo seria a representação do oposto da Criação, o caminho às Trevas. 

O anseio sexual deveria, então, ser banido para sempre, para que a Luz vencesse a 

batalha vital contra as Trevas. É interessante notar, como recomenda Brown (1990), que 

as discussões e ideias acerca da sexualidade sempre estiveram presentes nos embates 

teológicos cristãos. A humanidade, após o pecado de Adão e Eva, deveria pensar o que 

fazer com a maldição do sexo, fogo que mantinha a sociedade viva, porém distante de 

Jesus. 

“Assim, é possível afirmar que o corpo sexuado da Idade Média é 
majoritariamente desvalorizado, as pulsões e o desejo carnal, 
amplamente reprimidos. O próprio casamento cristão que aparece, não 
sem dificuldades, (...) será uma tentativa de remediar a 
concupiscência” (LE GOFF & TRUONG, 2006, p. 41). 

    

Ao discutir o regime das relações sexuais nos tratados da vida matrimonial, 

Foucault (1984), afirma ser o lugar reservado às relações sexuais muito limitados. Mas, 

destacará alguns princípios no qual a relação entre o uso dos prazeres e a vida de 

casamento é formulada. O autor coloca que tradicionalmente o vínculo entre o ato sexual 

e o casamento era realizado em função da procriação e não havia razão para que os 

homens reservassem seus prazeres sexuais somente para a própria mulher.   

“O princípio de um monopólio sexual, fazendo os dois esposos 
parceiros exclusivos, não é requerido na relação matrimonial. Pois se 
a mulher pertence ao marido, este só pertence a si mesmo. A dupla 
fidelidade sexual, como dever, engajamento e sentimento igualmente 
compartilhado, não constitui a garantia necessária, nem a mais alta 
expressão da vida de casado” (FOUCAULT, 1984, p. 132). 
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Assim como a reflexão sobre a relação sexual era limitada na discussão da vida 

matrimonial, a economia dos prazeres também era tratada com uma extrema reserva. Seus 

princípios gerais afirmavam que a relação conjugal não deveria ser estranha nem a Eros nem 

a Afrodite. Mas essa presença dos prazeres físicos no casamento era acompanhada de um 

princípio que afirmava não dever tratar a própria esposa como uma amante (FOUCAULT, 

1984).  

Esse tema que será reencontrado na tradição cristã se dá de forma diversa no 

pensamento grego, pois para este o princípio natural e racional do casamento era destinado 

a ligar duas existências, a produzir uma descendência, a ser útil para a cidade e a beneficiar 

o gênero humano. Nesse sentido, buscar no casamento somente os prazeres seria transgredir 

o princípio que deveria reunir um homem e uma mulher (FOUCAULT, 1984). 

A procriação era uma das grandes finalidades naturais e racionais reconhecidas no 

casamento, mas terá um sentido diverso do que possuirá para a moral cristã, já que a 

exclusão do prazer será uma oposição de princípio, mais do que um esquema que permitisse 

regular os comportamentos e codificar com precisão suas formas permitidas ou proibidas, 

como também a ordenação de uma vida comum e compartilhada não estabelecia uma relação 

clara entre o permitido e o proibido (FOUCAULT, 1984). 

Corpo e prazer sexual não estão sistematicamente associados ao mal, embora sejam 

controlados pela fé e por uma moral dual da sexualidade. No entanto, este mesmo corpo de 

sexualidade restringida passa a ganhar visibilidade no século IV, mesmo que essas 

visibilidades da sexualidade fossem ainda controladas pela fé, pela igreja. Os casados eram 

autorizados a manterem relações sexuais, desde que preservando os dias santos, a 

menstruação, a gravidez e a lactação. Isto sendo cumprido, os casados eram considerados 

castos. Divulga-se à ideia do sexo para reprodução, dentro do casamento sem adultério. No 

século posterior, estariam instaurados alguns dos principais dogmas católicos: o celibato 

clerical necessário para manter a pureza do corpo dos Ministros de Deus e da Santa Igreja; a 

virgindade como renúncia ao fogo sexual antes do sagrado matrimônio; e o sexo para 

reprodução e com restrições de datas, somente no casamento (BROWN, 1990). O sexo, 

segundo Foucault (1988), é a instância que se mostra subjacente a tudo que somos e que nos 

fascina pelo poder manifestado e pelo sentido que é ocultado, é a condição ótima tornada 

necessária pelo dispositivo da sexualidade e seu funcionamento. Para o filósofo, o dispositivo 

da sexualidade encontra-se a serviço das estratégias de saber e de poder, apresentando a 

produção da sexualidade como um saber que diz o verdadeiro e o falso acerca do sexo. 

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 102 

O discurso do sexo torna-se o centro das questões políticas e econômicas sob 

controle das instituições como a igreja, a medicina e o Estado, por exemplos. Para 

Foucault (1988), o sexo fica subordinado a essas “instituições”, as quais, com o intuito 

de organizar e apropriar-se de seus saberes, obrigam-no à existência discursiva 

doutrinária.  

Foucault (1988) comenta que a sexualidade não é um dado da natureza, mas o 

nome de um dispositivo histórico, datado da metade do século XVIII. Trata-se de uma 

rede trançada por um conjunto de práticas, discursos e técnicas de estimulação dos 

corpos, intensificação dos prazeres e formação de conhecimentos. Essa noção 

constituiu-se conjunto heterogêneo de discursos, leis, enunciados, organizações, ditos e 

não ditos, constituindo uma rede pela qual se estabelecem relações entre esses 

elementos.  

Com efeito, vigorou desde a época clássica até o início do século XVIII razoável 

franqueza das práticas sexuais e que, para a mentalidade arcaica, o sexo fazia-se presente 

no campo do sagrado e não do profano. Essas práticas sexuais eram despojadas de 

disfarces e segredos, garantindo status no escondido, sob o dispositivo da vigilância 

permeado pelo medo e pela culpa (FOUCAULT, 1988). 

Conforme indicam Le Goff e Truong (2006), da severidade do cristianismo à 

obstinação do paganismo, da urgência do riso ao dom das lágrimas, do rigor do celibato 

ao amor cortês, da gula à abstinência anorética, do elogio da dor à busca clandestina e 

marginalizada, ao voo do prazer e da construção do erotismo constrói-se uma 

compreensão de corpo carregada de tensões tais como o sagrado e o profano, o prazer e 

o pecado, o ascetismo e o arrebatamento. Essas tensões estão presentes e constituem a 

lírica do corpo licencioso encontrado em gêneros poéticos e artísticos medievais, entre 

eles os dramas pastoris. 

 

A lírica medieval do corpo licencioso 

Apesar de a Idade Média ter sido bastante difícil, diante das constantes ameaças 

de povos invasores, da queda do império Romano e da decadência das práticas corporais 

no final deste período, da violência e confusão que obrigavam os nobres a se refugiarem 

em castelos temerosos da incursão inimiga e das proibições da festa que não fossem em 

dias oficiais, nos longos séculos que permearam o período medieval, percebe-se que nos 

mosteiros e universidades, frades e estudantes comentavam as teorias de Aristóteles, 
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criaram a Escolástica. Na cultura floresceu a arte gótica, e ainda na Idade Média viveram 

Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino, Roger Bacon e Dante Alighieri, personalidades 

geniais desse período.  

Nesse período eram bastante comuns as representações teatrais de rua como a 

Commedia dell’Arte, por exemplo, que se constituiu numa linguagem artística cuja 

estética centrada no imaginário popular e no improviso permitiu uma rica possibilidade 

de comunicação verbal e não-verbal. 

O corpo nesse contexto revelava-se como uma das possibilidades líricas do corpo 

licencioso para a Commedia dell’Arte, possibilidade que se dava através das 

improvisações, das técnicas de acrobacia, do canto e da mimese (VIEIRA, 2005). 

O ator dell’Arte para conseguir fazer todas essas peripécias como saltar, 

equilibrar-se, dançar e interpretar com todo arsenal de figurinos e acessórios devia ter um 

corpo bem treinado por uma sucessão de exercícios preparatórios possibilitando uma 

representação cênica que dominava a liberdade e o talento do ator. O corpo era capaz de 

superar a noção de homem técnico, homo faber, associando a essa noção o conceito de 

homem imaginativo, aquele capaz de criar e destruir fantasmas e tabus, uma vez que o 

ator dell’Arte não negava sua condição corporal e social, sua conceção de mundo, seu 

sentimento de insatisfação com as ideologias sociais vigentes (VIEIRA, 2005). 

Esse corpo despojado não era o corpo da igreja, pois para os “filhos de Deus”, 

Cristo não ria, mas mesmo não rindo o Salvador, a igreja deu ao povo um momento de 

festa apesar de conhecer que, 

“O riso é a fraqueza, a corrupção, a insipidez da carne. É o folguedo 
para o camponês, a licença para o embriagado, mesmo a igreja em sua 
sabedoria concedeu o momento da festa, do carnaval, da feira, essa 
ejaculação diurna que descarrega os humores e retém de outros desejos 
e de outras ambições... Mas desse modo o riso permanece coisa vil, 
defesa para os simples, mistérios dessacralizado para a plebe. (...) 
elegei o rei dos tolos, perdei-vos na liturgia do asno e do porco, 
representai as vossas saturnais de cabeça para baixo” (ECO, 1983, p. 
532). 

 

Para Bakhtin (2002, p 17), o traço mais marcante do realismo grotesco é o 

rebaixamento, ou seja, “a transferência para o plano material e corporal, o da terra e do 

corpo” de tudo o que é “elevado, espiritual, ideal e abstrato”.  
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Na Idade Média valorizavam-se, sobretudo, as partes baixas como nádegas, 

coxas, órgãos genitais, e era um corpo de orifícios dotados de liberdade de expressão. O 

baixo corporal, o corpo grotesco, o riso, o sério-cómico, a imagem do banquete, a 

comida, a bebida, a sexualidade, enfim, o elemento corporal e material caracterizava 

parte da Idade Média (BAKHTIN, 2002). 

O corpo licencioso do medievo era o corpo grotesco, do horrível, do disforme. 

Era um corpo que não tinha lugar dentro da estética do belo apolíneo; sua verdadeira 

natureza era a expressão da plenitude contraditória e dual que continha a negação e a 

afirmação, a construção e a destruição, que se relacionava com seu crescimento e sua 

multiplicação e que não passava despercebido. Coloca-se ênfase nas partes do corpo em 

que ele se abre para o mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou 

ele mesmo sai para o mundo, através de orifícios, protuberâncias, ramificações e 

excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, o falo, os seios, a barriga e o 

nariz (BAKHTIN, 2002). 

Se os cânones medievais apresentavam um corpo fechado e acabado, o corpo 

grotesco expressava exatamente o contrário: não estava isolado do mundo, não era 

perfeito, mas ultrapassava-se a si mesmo em seus limites. 

Além disso, tratava-se de um corpo em evolução dentro de um mundo material 

também mutável. Os corpos nasciam, cresciam envelheciam e morriam para serem 

substituídos pelo novo. Para Bakhtin (2002) essa imagem de renovação constante é o 

grande aspeto positivo do realismo grotesco popular. Todos os fatos que expressam esse 

caráter transitório e material também ganham importância: o comer, o beber, as 

necessidades naturais, a transpiração, a cópula, a gravidez, o parto, a velhice, as doenças, 

a morte, a mutilação, o desmembramento, as feridas. “Em todos esses acontecimentos 

do drama corporal, o começo e o fim da vida são indissoluvelmente imbricados” 

(BAKHTIN, 2002, p. 277). 

Os corpos grotescos que irrompiam insistentes e desafiadores constituíram-se 

numa rebelião de um corpo real contra aquele idealizado pela cultura medieval da igreja, 

fazendo-se ver sem restrições e recordando a todos a sua absoluta materialidade e 

transitoriedade. Nesses, o belo, o atraente e o importante estavam mais em baixo do que 

em cima, não era um corpo moralista, mas que falava por meio de representações, de 

gestos e de canções, sendo, portanto, um corpo que não era governado por formalidades.  
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Neste corpo grotesco não encontramos a proporção das partes acompanhada por 

certa doçura de colorido que se propunha a beleza na estética medieval. Nessa estética 

a beleza não estava no corpo, na carne, como informa Eco (1989), mas na sapiência 

divina, na tradição bíblica ampliada por uma visão estética do universo. O que era a 

beleza do corpo, se o divino era o belo por excelência? 

O corpo, como apresentado, era território de luta constante, permanente; era o 

corpo do não ressentimento e da afirmação do devir; era exibido em seus excessos e em 

seus sofrimentos. Parece-nos que este corpo licencioso da Idade Média era o mesmo 

dotado do espírito das práticas corporais, da festa, do teatro, da música. Era o corpo dos 

nobres, que tinham privilégio nos torneios, nas justas, mas também era o corpo da plebe, 

uma cultura em língua vulgar que, refletindo a atmosfera cavaleiresca, aspirava a um 

novo ideal e afirmava um conceito de vida já inteiramente alheio aos valores religiosos.  

Ainda neste período, havia outra construção corporal presente na festa, no riso, 

na praça; eram as representações públicas do carnaval que celebravam o corpo disforme. 

O carnaval é tido como a festa não oficial do povo medieval embora fosse aceita pela 

Igreja e pelo Estado como uma espécie de liberação temporária de todas as relações 

hierárquicas. Era nesse período festivo em que a alienação do homem medieval 

desaparecia provisoriamente, onde as relações hierárquicas não tinham barreiras, em que 

se aboliam toda a distância entre os indivíduos, em que todos eram iguais; era o triunfo 

de uma liberação da vida cotidiana mesmo que temporária do regime dominante 

(BAKHTIN, 2002). 

Às festas carnavalescas residiam o clima de festa, a ideia utópica de um mundo 

melhor; criavam um tipo especial de comunicação caracterizada pelo frequente uso de 

expressões e palavras típicas daquele povo medieval. Linguagem familiar da praça 

pública onde blasfêmia, palavras injuriosas e grosserias tinham significados 

ambivalentes. O que dominava, sobretudo era o sentido da festa, do riso que atingia até 

mesmo as camadas mais altas do pensamento e do culto religioso (BAKHTIN, 2002). 

Assim Bakhtin (2002) considera essa festa não só carnavalesca, mas que se 

ultrapassa e opõe-se ao mundo oficial, ao tom sério, religioso e feudal da época.  

O carnaval na Idade Média e no início do Renascimento era uma festa popular 

onde se invertia o que era tido como oficial e predominava o hiperbólico e o grotesco. 

Era uma festa para ser vivida pelo povo, e não assistida por ele. Durante a festa 

carnavalesca, além das diferenças sociais que eram temporariamente abolidas, papéis 

sociais e de gênero também eram trocados (BAKHTIN, 2002).  
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Esse corpo grotesco não era acabado, nem perfeito; nem estava separado do resto 

do mundo, nem tampouco era a degradação do sublime, mas ao mesmo tempo, 

nascimento e ressurreição. Era o corpo que dava vida e desaparecia, era o corpo das 

grosserias e das obscenidades, que estava totalmente alegre, ousado, licencioso e franco; 

ressoava com toda a liberdade na praça, em festas, para além das restrições e 

convenções, e interdições verbais (BAKHTIN, 2002). “E a fala, como o riso, é também 

um fenômeno corporal, passa pela boca, esse filtro imperfeito que deixa escapar os 

palavrões as blasfêmias tanto quanto as preces ou as prédicas” (LE GOFF & TRUONG, 

2006, p. 146). Neste sentido, tinha-se o corpo como o laço da interação entre o indivíduo 

e o grupo, a natureza e a cultura, a coerção e a liberdade. 

 

O corpo lírico do Pastoril 

 
Apesar de o corpo licencioso ser perseguido pela igreja e pelo feudo, ele dançou, 

dramatizou, cantou; pois como impedir este de dançar, de dramatizar ou de cantar? 

Apesar das proibições viam-se na praça pública representações de danças bárbaras, de 

pantomimas, de teatro popular, de músicas como os villancicos.  

A lírica medieval com certeza se deixou cativar pelos seus villancicos poemas 

breves de motivo pastoril, na tradição das pastorelas provençais e galego-portuguesas. 

Como herança direta surgiu então os cânticos populares muito importantes em toda a 

Europa medieval, chamados Noëls na França, Villancicos na Espanha e Folia em 

Portugal (VALLS, 1991).  

Esses villancicos incorporavam em suas comédias, danças e músicas elementos 

de origem tradicional, sagrada e profana, apesar de ter uma origem litúrgica. Os 

villancicos transformaram-se em peça de língua vulgar que se cantavam com textos 

populares ou poemas retirados dos cantos litúrgicos. O villancico foi, pois, uma forma 

culta tipicamente hispânica que se converteu num gênero religioso mediante a adaptação 

das melodias profanas que cantava o povo (VALLS, 1991). 

Provavelmente esses cantos, acrescidos do teatro de Gil Vicente, depois de José 

de Anchieta e Manoel da Nóbrega, constituem as matrizes mais diretas das diversas 

danças populares existentes no Brasil, dentre elas o Pastoril.  

Waldemar Valente (1995), comenta que o Pastoril é a encarnação profana do auto 

natalino e sua encenação compreende o episódio da natividade evocando o nascimento 

do deus menino.  
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Mello e Pereira (1990) concordam que essa metamorfose do Pastoril de origem 

religiosa passando para o domínio do profano, não se deu de hora para outra, pois o 

mesmo fenômeno ocorreu com os villancicos já no século XV.   

  No Pastoril profano há uma dessacralização do bailado e dos valores e 

comportamentos religiosos. Poderíamos dizer que há uma (re)atualização do tempo 

festivo que é transcendido pela presença marcante do Velho, dos improvisos que este 

faz em cena e das canções cantadas por ele e suas pastoras. 

Essa (re)atualização do tempo festivo pode ser observada no decurso da passagem 

do Pastoril religioso para o Pastoril profano em que “[...] o homem não-religioso sabe 

que se trata sempre de uma experiência humana, onde nenhuma presença divina se pode 

inserir” (ELIADE, 1992, p. 65). 

Estudiosos do pastoril como Valente (1995), Mello e Pereira (1990), apontam o 

final do século XIX no Brasil como à passagem do Pastoril religioso para o Pastoril 

profano. Dessa forma, antigos presépios, lapinhas e pastoris sagrados tiveram que 

conviver com esse folguedo profano. O seu surgimento não implicou a eliminação dos 

autos natalinos citados, sendo estes encontrados ainda em sua forma sagrada em alguns 

estados brasileiros da região nordeste. 

No Pastoril profano esse comportamento pode ser observado em algumas canções 

que trazem características libidinosas. Geralmente essas canções iniciavam/iniciam as 

jornadas para que estas ficassem/fiquem depois mais picantes com a presença do Velho. 

O profano no Pastoril é o domínio do cotidiano, da liberdade, da leveza e da 

espontaneidade; profano é ausência de pecado, de escrúpulos, de proibições e tabus. O 

mundo profano costuma abrigar à irreverência, a comicidade, a gozação, o ridículo.  

Ratificamos a importância do Pastoril profano para os folguedos e as danças 

dramáticas brasileiras, uma vez que este ganhou visibilidade a partir da presença de 

novos personagens que compõem o auto. Neste, figura a presença do Velho, personagem 

hilário e um dos condutores da “brincadeira”. 

Pela dinâmica natural ou pelo menos inevitável de uma espécie de dispersão 

cultural, esses pastoris podem ser encontrados também hoje, ainda que com distribuição 

menos regular, nos estados do nordeste brasileiro, sabe-se de registros dos mesmos até 

na região norte. O Velho dos pastoris profanos, personagem belicoso, é quem mais se 

apropriou das canções, estribilhos dos villancicos galego-portugueses e espanhóis 
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transformando-os em uma linguagem própria do homem nordestino e colocando em suas 

canções e brincadeiras a irreverência desses villancicos. 

Povos que dançavam, cantavam, transgrediam; amantes das festas dançadas 

contribuíram para sua manutenção, assim como aconteceu com o Teatro Popular 

Medieval, através dos gêneros teatrais como as farsas, os mistérios e as moralidades. Da 

Idade Média citamos a dança de São Vito, a danço mania e as danças mourisca surgidas, 

segundo alguns autores, no século VIII, de acordo com outros no século XI. Reproduzia-

se na dança mourisca a primitiva dança de armas na forma de uma batalha entre mouros 

e cristãos. 

Nesse período não havia festa sem dança e esta, em cada local tinha seu lugar 

próprio, afirma Zumthor (1993). 

“Entre as danças às quais podiam entregar-se ao sabor das 
circunstâncias (...) algumas, de longínqua origem pagã, inicialmente 
ligadas a cultos agrários, permaneceram ata a época modernas 
tradicionais no campo; outras, saídas dessas talvez, mas repensadas 
segundo um modelo inspirado nos salmos, desde a Alta idade Média 
foram integradas pela liturgia católica, enquanto manifestação da 
alegria espiritual; outras enfim, a partir do século XII, elaboração 
cortês das primeiras ou das segundas (...) espalharam-se no meio nobre, 
a título de recreação mundana” (ZUMTHOR, 1993, p. 246). 

Paradoxalmente, considerando a repressão cristã, as guerras, as pestes, a 

insegurança, o pânico e a confusão que marcaram o desmantelamento do mundo feudal, 

as condições de vida do fim da Idade Média foram expressas através do que se 

convencionou chamar “danço mania”, movimento composto pela tarantela, pela dança 

de São Vito ou São Guido, pela dança do flautista de Hamelin e pela dança macabra.  

Dançou-se nas praças públicas, dançou-se para celebrar; assim como os corpos 

medievais ousaram dramatizar e cantar desafiando o poder do clero. Ressaltamos dessa 

forma, o teatro popular medieval representado pelos mimos, pantomimas, saltimbancos. 

Este teatro dialogava com Deus e o diabo, era cheio de vida e contrastes, provocava as 

proibições da igreja estendendo-se para além da casa de Deus, sendo colocado no meio 

da vida cotidiana. 

Os corpos dos atores medievais extrapolaram as proibições da igreja quando se 

permitiram satirizar a fé cristã, utilizar-se de gestos obscenos em cena, uso de diferentes 

línguas vernáculas em suas representações, bem como diferentes figurinos e acessórios 

cênicos.  
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Das camadas oprimidas da sociedade saíam os saltimbancos, os acrobatas, os 

lutadores das cortes, bem como os infantes de batalhas e os cantores populares. Com a 

evolução no tempo e as mudanças nos costumes, ao adentrar-se no Renascimento, as 

práticas corporais, os jogos, as festas profanas e a música tinham bem mais aceitação, 

tolerância e participação popular. 

 

 Notas finais: o corpo lírico dos Pastoris de hoje 

Neste estudo evidenciamos que na Idade Média, toda e qualquer preocupação 

com o corpo era proibida, mas não deixou de existir. A influência da Igreja era grande. 

Evidencia-se a separação do corpo e da alma, prevalecendo à força da segunda sobre o 

primeiro. Segundo Le Goff e Truong (2006), o bem da alma estava acima dos desejos e 

prazeres da carne e, portanto, acima dos aspetos materiais. O corpo tornou-se culpado, 

perverso e necessitado de purificação. Incentivo ao autoflagelo, enforcamentos, 

apedrejamentos e execuções em praça pública.  

Podemos observar que o corpo ocidental medieval se encontrava em plena 

metamorfose, apesar das restrições do Cristianismo. Não se tratava mais de aceitá-lo 

como ele era, mas sim de corrigi-lo, transformá-lo e reconstruí-lo. O indivíduo medieval 

em transformação buscava em seu corpo uma verdade sobre si mesmo que a sociedade 

não conseguia mais lhe proporcionar. Assim, na falta de realizar-se em sua própria 

existência, este indivíduo procurava realizar-se nas práticas corporais, nas festas 

populares e nas artes, através do seu corpo. Ao mudá-lo, ele buscava transformar a sua 

relação com o mundo, multiplicando os seus personagens sociais. 

Esses personagens sociais riam e esse riso, como comenta Eco (1983), era 

invertido, próprio do homem, era elevado à arte, fazendo-se objeto da filosofia, anulando 

o medo, desmantelando a seriedade, transformando o corpo conspurcado em corpo cheio 

de artifícios argutos numa sociedade repressora, mas também desveladora de festas e 

práticas corporais no medievo.  

É interessante observar que, a lírica do corpo medieval pode ser encontrada na 

contemporaneidade nos pastoris brasileiros sejam eles sagrados ou profanos. Quando 

fazemos referências à estética das danças medievais, podemos encontrar nos pastoris 

resquícios dessa estética nos tropos que eram dramas litúrgicos medievais, na Commedia 

dell’Arte italiana e nos villancicos ibéricos que muitos contribuíram para a formação 

dessa dança no Brasil.  
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Esses pastoris encontrados em grande parte nas regiões norte e nordeste do Brasil 

encontram solo fértil em terras potiguares aonde se desenvolveram em seus aspetos 

profano-religiosos em várias cidades norte-rio-grandenses sendo este folguedo dançado 

por crianças, adolescentes e idosos configurando-se como um folguedo do ciclo 

natalino, mas que é dançado o ano todo na rua, no palco, na escola. 

Pensamos que esses Pastoris fomentam uma discussão na Arte, na Educação 

Física e na Educação quando tematizam o riso e possibilita reflexões sobre os folguedos 

populares na contemporaneidade. Assim, fomentar a educação, por meio dos folguedos 

populares, não se resume em buscar sua execução em festas sazonais, tampouco oferecer 

a ideia de que dançar se faz dançando, numa visão de dança apenas como passatempo, 

muito menos centralizada na espetacularização e no aprimoramento técnico. 

Entendemos que o licencioso no Pastoril não perde a poética lírica do 

arrebatamento, da imaginação, do riso, quando diz respeito aos personagens (mestra, 

contra mestra, Diana, velho), as músicas de duplo sentido, aos gestos e a espacialidade 

(do corpo e social) em que esses pastoris se realizam. 

Compreender esse corpo lírico é uma forma de estarmos compreendendo na 

contemporaneidade o universo artístico e estético do mesmo iniciado na Idade Média e 

que pode estar adquirindo novo significado, nos apontando uma apreciação estética nas 

artes cênicas, nas práticas corporais, na educação física, capaz de incentivar a crítica, a 

apreciação, a discussão e a transgressão de verdades instituídas.  
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SOARES, Pedro António 40  
  

  

Abstract 

This paper aims at, on the one hand, presenting the very difficult to detect role of stage manager 
in the show biz industry which, in a certain way, has being smoothly changing the Portuguese 
theatre, and, on the other hand, revealing an obscure profession in the show biz industry that has 
an organizing role in theatre production offering new methods and dynamics to the demanding 
creative process of entertainment.  
  

Resumo 

O artigo propõe-se apresentar qual o papel do diretor de cena: um cargo muito discreto nas artes 
do espetáculo que de certa forma tem vindo a revolucionar de forma subtil o teatro português. 
Tem como objetivo dar a conhecer uma atividade desconhecida, mesmo para muitos dos que 
trabalham nas artes do espetáculo, com funções estruturantes para a realização teatral, criando 
novas metodologias e aproximações criativas ao espetáculo, que se tornou mais complexo e 
exigente nos últimos anos.  
 
  
 
Keywords: theatre, stage magement, tecnical stage management, prodution managing, theatre production.  

Palavras-chave: teatro, direção de cena, teatro português, gestão e produção de espetáculos.   

Data de submissão: Julho de 2011 | Data de publicação: Setembro de 2011.   

  
 
 

 
40 PEDRO ANTÓNIO SOARES - Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo 
(ESMAE). Instituto Politécnico do Porto, PORTUGAL. E-mail:  pedrosoares@ESMAE-IPP.PT 
. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 113 

Todo o trabalho no teatro tem como objetivo final comunicar, confrontando a sua 

criação – o espetáculo – com o público. Mas há dois fatores a ter em conta: primeiro, 

ninguém pode fiar-se apenas na sua capacidade inventiva e criativa para resolver 

problemas à última hora, e, segundo, o tempo, que é o mais valioso recurso do espetáculo 

e da sua realização. Assim desde o conceito ou ideia que promove a criação e o 

espetáculo, toda a agenda criativa aponta para do dia de estreia, sendo este o mais 

importante prazo que remarca todos os outros prazos menores e consequentes. Desta 

forma, no espetáculo o ponto de partida é em si o ponto de chegada. É nesta ambiguidade 

que é criado o calendário de produção artística, que organiza e planeia desde a pré-

produção à pós-produção, determina o fluxo de informação e organiza os momentos de 

criação coletiva. Desta capacidade organizadora em muito se atesta e certifica o processo 

de criação e consequentemente, a qualidade do espetáculo.  

A equipa composta por uma dúzia de performers, uns quantos designers e técnicos 

e até artesãos liderados pelo diretor artístico, destinam horas à volta do conceito de criação 

e consequente texto41
 (UBERSFELD, 2005) criando esboços, movimentos, expressões, 

riscos, paletas de cor e matéria de investigação alicerçam a coerência teatral na qual o 

público se embrenhará talvez à procura de respostas. Em suma,   

“vamos ao teatro para reencontrar a vida mas se não existe nenhuma 
diferença entre a vida fora do teatro e a vida dentro do teatro, nesse caso 
o teatro não tem nenhum significado. Não vale a pena fazê-lo. Mas se 
aceitarmos que no teatro a vida é mais visível, mais legível do que no 
exterior, verificamos que é ao mesmo tempo a mesma coisa e uma coisa 
um tanto diferente” (BROOK, 1993, pp. 18-19).   

 

Do conceito à estreia há um longo caminho a percorrer repleto de recortes e tiras 

de criação, que se encaixam ou, então, que são atiradas fora, para que o objeto exista num 

só e não numa manta de retalhos. Muitas tentativas, falhas, até que toda a equipa se molde 

uma à outra e seja capaz de criar o jogo dramático perfeito e coerente que deve ser 

entregue ao público como tal: emocionante, intrigante, esclarecedor ou contestatário.  

 

 
41 Anne Ubersfeld (2005) no seu livro “Para ler o teatro” define este texto espetacular como constituído por 
um conjunto de signos articulado em dois subconjuntos: o texto (T) e a representação (P). Ou seja, a 
mensagem = T+P. “Esta obra abarca aspectos que vão das relações entre o texto e a representação até às 
características dos vários discursos teatrais, passando pelo modelo actancial, a personagem, o espaço e o 
tempo” (SOLMER, 1999, p.308).   
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Neste percurso criativo o grupo que mais competências tiver, e que dispuser de 

mais recursos, em teoria, melhor realização obterá. Desta forma, montar um espetáculo é 

algo exigente, desafiador, excitante e compensador, mas, também, pode ser frustrante, 

caótico, por vezes desorganizado e desorientado.  

Assim, quanto mais tempo a equipa e a sua coordenação gastarem com a criação, 

despreocupando-se das tarefas paralelas de organização, melhor. Portanto, a metodologia 

de organização é o ponto-chave, que fará fluir o processo criativo, dando-lhe os tempos e 

os espaços. O personagem que assume esse papel na criação é então o diretor de cena, 

que discretamente assume a transferência e anotação de informação, cria os blocos de 

trabalho no tempo, coordena calendários e a sua execução, viabiliza montagens, etc.  

A encenação, ou direção artística, os atores, os cenógrafos ou figurinistas, 

compositores e 2 sonoplastas, designers de luz até mesmo os contra-regra, são profissões 

das artes do espetáculo do conhecimento geral, no entanto a direção de cena é um cargo 

pouco comum quer em teatros quer em companhias, apesar disso ao longo da última 

década tem vindo a impor-se e a criar o seu espaço na organização e requalificação dos 

métodos de produção artística. O cargo deriva do “stage manager” anglo-saxónico que 

agrega em si vários cargos da nossa organização mais francófona: Assistente de 

encenação, regisseur (comando de regie), gestão técnica de preparação e montagem. 

Portanto, o diretor de cena,   

“deveria ser uma espécie de coordenador geral de todas as tarefas, 
assegurando-se de que cada actor, cada técnico, cumpre a sua função 
no momento certo. Em espectáculo, ele deverá ser mesmo o 
«maestro» que dá as deixas para os efeitos de luz, de som, de 
maquinaria de cena, de entradas de actores em cena etc. Ou seja, é 
responsável por assegurar todo o funcionamento técnico de um 
espectáculo (…) Em Portugal, muitas destas funções (do director de 
cena) acabam por ser, na maior parte das vezes, delegadas na contra-
regra, passando o director de cena a uma posição de vigilância distante 
do desenrolar do espectáculo ou funcionando apenas como receptor 
das informações que os outros profissionais, sob a sua tutela e 
envolvidos no espectáculo, acabam por lhe trazer sobre o desenrolar 
do mesmo. Em muitas situações, o director de cena não tem autoridade 
real sobre os outros profissionais com quem trabalha e limita-se a 
assinar as folhas de tabela (onde são registadas, para posteriormente 
afixar, as instruções para os próximos dias de trabalho). Noutras, a sua 
função restringe-se à supervisão (sem qualquer intervenção prática) 
do processo de ensaios e / ou espectáculos” (SOLMER, 1999, pp. 335-
336).   
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Pensa-se que foi introduzido em Portugal aquando da renovação dos teatros na 

década de 90, apesar da escassa informação, a necessidade de criação de grandes 

infraestruturas de acolhimento, como do Centro Cultural de Belém, necessitava de 

organogramas extensos e concordantes com as práticas internacionais.  

“O francês distingue encenador (director em inglês, Regisseur em 
alemão) de diretor de cena, que é o responsável pela organização 
material do espetáculo. Entretanto, estes dois ofícios são 
complementares (...) O discreto charme da boa direção de cena: esta 
é a peça que o bom diretor de cena prepara para o seu encenador, que 
quase sempre é o único a recolher os louros” (PAVIS, 2005, p. 100). 
  

Surgiu a partir de profissionais formados no estrangeiro, que em pequenos cursos 

formaram profissionais para ocupar os cargos nos referidos organogramas. Formações 

essas básicas e orientadas para uma necessidade em causa, deixando para traz o essencial 

do “stage managing” criando, desde então, alguns referenciais embaciados.  

A partir de 1994, iniciou-se o curso de Teatro na antiga Escola Superior de Música 

do Porto, entretanto anexada ao Instituto Politécnico do Porto (IPP) e renomeada de 

Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo. O curso de teatro ramificava em 

duas variantes: interpretação, e produção e design de espetáculo, dentro destes quatro 

últimos ramos onde figurava a direção de cena. Mais tarde com a evolução para a 

Licenciatura Bietápica passou a chamar-se direção de cena e produção, contendo na sua 

formação a produção executiva do espetáculo. Tentando dar resposta a uma necessidade 

cada vez maior e mais exigente no mercado de trabalho das artes do espetáculo, 

acrescentando valor e capacidade de resposta a equipas de produção até então compostas, 

maioritariamente, por atores e, eventualmente, um ou dois técnicos designers.  

Neste momento, o cargo está em expansão e já é hoje em dia uma necessidade das 

estruturas criadoras. Estas competências estavam no passado diluídas pela companhia, 

sobrecarregando a direção e “roubando” precioso tempo de criação.  

Esboçando os descritores de competências da profissão e dependendo da estrutura 

em que é desempenhada a função, quer seja numa sala de espetáculos quer seja numa 

companhia, pode criar algumas disparidades, mas complementa sempre criar um 

ambiente de segurança, estabilidade e organização, onde todos se sintam seguros e saibam 

o que vai acontecer em breve.  
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Assim: é responsável por toda documentação de criação de espetáculo, ou seja, o 

livro de direção de cena, mais do que um diário de bordo, é a referência e onde está 

anotada toda a orientação de criação. Contém toda a informação relativa à equipa, desde 

a agenda coletiva à individual, prevendo eventuais impasses no calendário de produção. 

As reuniões são anotadas em tabelas de reunião de produção, uma espécie de atas 

técnicas, onde são recolhidas as informações de decisão criativa e posteriormente 

disponibilizadas à equipa. Estas decisões estabelecem os acordos e as fronteiras criativas. 

Promovem a organização e o calendário com várias datas limite evitando a sobrecarga na 

semana crítica, altura de maior stress da companhia. Organiza toda a documentação de 

empréstimos, alugueres, relatórios de condições e fotos de equipamentos, figurinos ou 

adereços, e providencia seguros, quando necessário, para os mesmos equipamentos, 

figurinos ou adereços, para o espetáculo, e para, inclusive, o público. Toma nota do 

desenrolar da criação no palco, movimentações, efeitos, indicações, com uma estratégia 

de anotação e estenografia muito particulares. Colige toda a informação técnica bem 

como as referências de investigação coletiva. Arquiva a documentação relativa ao 

desenho de luz, listagens de equipamento, plantas e cores. Da mesma forma arquiva 

digitalmente o som, suas diretrizes e sonoplastia. Recolhe e arquiva instruções de lavagem 

de figurinos para posterior uso, esboços de cenografias e figurinos, diagramas de vista 

explodida e instruções de montagem de objetos cenográficos de cena, assim como, planos 

de construção, referências de tintas, até mesmo algumas amostras com características 

técnicas dos materiais.  

Paralelamente organiza toda a informação necessária ao agendamento e promoção 

do evento: documentação promocional, textos e testemunhos, agenda de recolha de 

imagens, ensaios de imprensa, entre outros, que é fornecida à produção do espetáculo.  

Também, tudo o que concerne ao normal desenrolar da produção do evento, 

inclusivamente o relato à produção das faltas, atrasos e eventuais desvios de conduta é a 

base de trabalho de direção de cena.  

Assim, o diretor de cena tem que ter proximidade com todos elementos do grupo, 

especialmente com a direção artística que deve ser de confiança e cumplicidade, mas 

também o “melhor amigo” de todos na companhia e até confidente. Para a maioria dos 

criativos o diretor de cena é o elo e ponto de contacto entre a sala de ensaios e as oficinas, 

e os mais variados intervenientes do evento colocando-os a par do progresso, alterações, 

etc. Ou seja: “o seu envolvimento em todos os aspetos da criação do espetáculo, a sua 
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proximidade com o dramaturgo, encenador, produtor, e designers, torna-o conselheiro e 

confidente de todos envolvidos” (IONAZZI, 1992, p.35).  

Esta proximidade coloca-o numa posição preferencial para ter uma visão 360º 

mais alargada e precisa de todo o projeto, que pode ir desde a dinâmica pessoal e privada 

da companhia e seus processos criativos, para um entendimento das intenções do 

encenador e designers. Durante o período de ensaios, o diretor de cena assume também o 

papel de criador: criador de espaços e tempos criativos, promovendo a discussão e 

antecipando desenlaces, criação de adereços, de substituição, marcação do espaço de cena 

a partir das propostas cenográficas com fita, característica bem evidenciada no filme 

Dogville42. Em resumo, a direção de cena é: “Organização material do espetáculo pelo 

diretor de cena ou diretor de palco antes, durante e após a apresentação. (...) Entretanto, é 

inegável o impacto estético, teórico e dramatúrgico da direção de cena sobre a encenação” 

(PAVIS, 2005, pp. 99-100).  

Em tempo de espetáculo, carreira e digressão, a direção de cena assume um papel 

de liderança que, de certa forma, substitui o encenador. O objetivo é garantir a qualidade 

do espetáculo, com relatórios, manutenções, verificações, até mesmo dirigindo ensaios de 

reposição ou requalificação, bem como a capacidade de orientação e programação de 

montagem, desmontagem, transporte e arrecadação, ou seja, verificação de todos os 

aspetos da remontagem do espetáculo e a sua coerência com a estreia e o objeto artístico 

consumado por esta.   

A forma de fazer teatro mudou imenso nos últimos 30 anos, particularmente em 

Portugal, perdeu, de certa forma, o estatuto de “arma política”. Depois do 25 abril de 1975 

(1974), e com a sede? de quase 50 anos de clausura à Europa, fizeram-se insistentemente 

os grandes textos contemporâneos de dramaturgos até então censurados, talvez 

defraudando o público do espetáculo, que era maioritariamente de revista e não fosse 

capaz de compreender 50 anos de evolução criativa, das diferentes experiencias e 

correntes artísticas que se levantaram contra as mais variadas formas de opressão.  

O público abandonou as salas, trocando os teatros pela televisão e o cinema. Dadas 

as dificuldades na década de 80, apesar de tudo eram mais baratos. Criou-se assim um 

fosso cultural entre artistas e público.  

 
42 Filme do realizador Lars von Trier (2003). Conta com a interpretação de Nicole Kidman e Paul Bettany 
entre outros. Este filme integra a da trilogia “E.U.A. Terra de Oportunidades" tendo como sequência 
Manderlay e Washington.  
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Para atrair novos públicos e uma audiência mais diversificada foram necessárias 

políticas culturais enérgicas e consolidadas. Subsídios e apoios surgiram e acrescentaram-

se mais-valias aos espetáculos, com salas mais confortáveis e equipadas com novas 

tecnologias (que criavam efeitos mais espetaculares), e capazes de receber grandes 

eventos e festivais. Este crescimento acabou por fazer surgir escolas e, consequentemente 

produziu novos profissionais do espetáculo, com outras visões, outros conceitos, outras 

tendências.  

Hoje em dia, encontrar espaços alternativos, para criação e performance é comum. Surgiu 

um pouco por todo país um sem número de novas companhias, com características muitos 

diferentes e com conceitos inovadores e diversificados para públicos heterogéneos. 

Muitas delas sem palco, ou até mesmo, sem oportunidade de “pisar” as grandes salas. 

Portanto, encontrar um espaço alternativo como a rua, fábricas, casas devolutas ou átrios 

de empresas, para apresentar os seus espetáculos é comum. Algumas destas companhias 

já nem sequer “desenham” espetáculos para palcos tradicionais à italiana.  

Durante este período, o papel do diretor de cena tem vindo a desenvolver-se a 

partir de um papel meramente serviçal, que muitas vezes foi confundido com a contra-

regra do espetáculo, para um papel de protagonista em backstage, organizando e criando 

os referidos espaços criativos, mas também criando condições necessárias para a eficácia 

do espetáculo nestes espaços alternativos.  

A direção de cena só agora começa a ser reconhecida como integrante do processo 

criativo num espetáculo ou performance. Sem ela, ou sem os seus serviços e funções 

realizadas dificilmente o processo é calmo, organizado, produtivo e apreciado: e a 

realização teatral deve, apesar de tudo, ser um prazer para quem a faz.  

A gestão da criatividade implica muito mais do que administração ou gestão, no 

entanto esta requer intuição, sensibilidade, resolução, inteligência e disciplina. 

Normalmente estas qualidades são encontradas em bons diretores de cena.  

A direção de cena tem que ter uma sólida compreensão do que é fazer teatro e dos 

princípios subjacentes, até invisíveis às habituais práticas. Esta compreensão leva dos 

“porquês” ao “como fazer” muito bem. A direção de cena envolve técnicas de gestão, 

comunicação, gestão de tempo, dinâmica de grupo, relações interpessoais, habilidades de 

liderança, gestão económica e de recursos, etc. e no contexto da produção criativa de 

espetáculos, estas competências são desenvolvidas por uma compreensão pormenorizada 
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dos processos criativos, juntamente com os processos de técnica, análise e pesquisa 

sustentadora.  

Por fim e depois da análise feita, podemos definir as competências do papel do 

diretor de cena, de acordo com a dimensão e estrutura em que desempenha a sua função 

e esta decorre de “estar no sítio certo à hora certa”. Conhecer as necessidades, e antecipá-

las, quer seja no design, quer seja na performance; construir as oportunidades criativas, 

para que toda a equipa as aproveite e desfrute; prever qualquer adversidade, que afete a 

produção, um performer deve somente preocupar-se com o espetáculo; durante o 

espetáculo fica responsável pela boa preparação e verificação do mesmo, garantindo o 

erro mínimo; operar o espetáculo, a partir do guião preconcebido em ensaios, sendo 

maestro de backstage das deixas, ou seja, dar ordens de acontecimentos e efeitos; 

conceber o livro de direção de cena, organizando-o com toda a documentação do 

espetáculo e sua organização; gerir a companhia em carreira de espetáculo e digressão, 

garantindo a qualidade artística da estreia; preparar a digressão e gerir tecnicamente todos 

os seus aspetos; preparar a desmontagem e encerramento do espetáculo, arquivando e 

arrecadando materiais e informações.  

Há, no entanto, que refletir acerca da organização formal da produção artística, a 

qual sofre de vários pecados, apesar da melhoria da última década. A aparente 

desorganização disfuncional dá uma imagem às artes do espetáculo despesista, pouco 

séria e de utilidade questionável. A falta de metodologias e boas práticas na realização e 

produção de espetáculo são um desses pecados. Sabemos de antemão que cada espetáculo 

é único e com características diferentes, o que não justifica a falta de vontade de uma 

gestão para a qualidade. Há tarefas e procedimentos alinháveis, metodologias aplicáveis. 

Talvez seja a hora de implementar a certificação para a qualidade nas artes do espetáculo, 

promovendo mais clareza e eficácia na produção artística. Por exemplo, não existe 

qualquer entidade reguladora do acesso à profissão bem como a inexistência de 

normativas claras relativamente a licenciamento de espetáculos, autorizações para 

espetáculos (particularmente os de risco), direitos de autor, etc. As parcerias demasiado 

fechadas em núcleos de programação consuetudinários, promovendo ciclos fechados, 

muitas vezes voltadas para uma produção externa seja de espetáculos, de conceitos ou de 

textos, que acabam por pouco ou nada se identificar com a nossa própria cultura. É 

necessário pensar-se porque é que se compra cultura em Portugal, quem o faz e quem o 

pode fazer e como os podemos levar a comprar. O caráter efémero do produto, espetáculo, 
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é também um problema a ser estudado, já que fazer stock com espetáculos, não será fácil. 

E, por fim, dada a conjetura atual sabemos que os apoios, financiamento, até compra de 

espetáculos pelo Estado, Autarquias e outras entidades estatais será muito complexo. Há 

que mudar o paradigma: é necessário aumentar a eficácia dos agentes culturais, dos apoios 

estruturais do Estado, criando reguladores e imputar responsabilidades de observadores 

aos institutos das artes, reorganizar o papel dos reguladores das artes do espetáculo, criar 

uma base de dados nacional, onde se caracterizam e disponibilizam elos de cooperação. 

Bases de dados de recursos, onde se poderá aceder à mais variada informação, bem como 

partilha de recursos, etc.  

Concluindo, a direção de cena deverá ter um papel proactivo e decisor neste 

cenário. É necessário o “know how” do cargo, para promover este conceito, podendo 

propor-se formações nesta área de conhecimentos para líderes e agentes culturais, 

promotores e programadores, por exemplo: para empresas municipais de promoção 

cultural. Deste modo, há todo um grande caminho a percorrer, ao longo do qual a direção 

de cena poderá ter o seu papel de criador discreto e subtil, promovendo a criatividade 

organizadora e consequentemente a qualidade.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

APPERSON, L. (1998). Stage Managing and Theatre Etiquette.  Chicago: Ivan R Dee, 

Inc.   

BELLMAN, W. (s.d.). Scene design, stage lighting, sound, costume and makeup, a 

scenographie approach. New York: Harpper&Row Publichers.  

BERTHOLD, M. (2000). História mundial do teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva.  

BOND, D. (1991). The Stage Management, a gentle art. London: A&C Black.  

BROOK, P. (1993). O Diabo é o aborrecimento: Conversas sobre teatro. Porto: ASA 

Editores.   

CABRAL, C. (2004). Manual de Técnicas de Palco. Lisboa: Inatel.  

CAMPBELL, D. (1999). Technical Theater for Nontechnical People. London: Allworth 

Press.   

COPLEY, S. & KILLNER, P. (2001). Stage Management: a Practical Guide. Wiltshire: 

The Crowood Press.   

FARBER, D. (2005). From option to opening. New Jersey: Limelight editions.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 121 

FAZIO, L. (2000). Stage Manager the professional experience. Woburn: Focal Press 

(Elsevier).  

FIELD, A. (2004). Pages from stages. Royston: Entertainment Technology Press Ltd.  

IONAZZI, D. (1996). The Stagecraft Handbook. Cincinnati: Betterway Books.  

IONAZZI, D. (1992). The Stage Management Handbook. USA: Betterway Pub.   

KELLY, T. (1991). The back Stage guide to Stage Management. NewYork: Back Stage 

Books.  

LARTHOMAS, P. (1985). Thechnique du Théâtre. France: Presses Universitaires de 

France.   

PAVIS, P. (2005). Dicionário de Teatro. (2ª ed.).  São Paulo: Ed. Perspectiva.  

PEDRO, A. (1976). Pequeno Tratado de Encenação. Portp: Inatel.  

PEDRO, A. (2001). Escritos Sobre Teatro. Porto: Angelus Novus & Cotovia.  

RAYNGAERT, J. (1995). Introdução à análise do teatro. São Paulo: Ed. Martins Fontes.   

REID, F. (1995). The Staging Handbook. London: A&C Black. 

SCHENIDER, D. (1996). The art and craft of Stage Management. USA: Harcout Brace 

College.   

SOLMER, A. (1999). Manual do Teatro. Lisboa: Instituto Português de Artes do 

Espectáculo. Ed. Cadernos contracena.   

SOUTHERN, R. (1979). Manual sobre a montagem teatral para amadores e 

profissionais. (Mário Jacques e Berta Jacques, Trad.). Lisboa: Moraes Editores.  

SOUTHERN, R. (1979) Manual Sobre Montagem Teatral (M. JAcques e B. Jacques, 

Trad.). Lisboa: Moraes Editora. 

STERN, L. (1987). Stage Managemet. USA: Allyn and Bacon.    

THOMAS, T. (1985). Create your own Stage Sets. London: A&C Black.  

UBERSFELD, A. (2005). Para ler teatro (J. Simões, Trad.). São Paulo: Editora 

Perspectiva. 

WEKERH, M. (1997). Diálogo sobre a encenação-um manual de direção teatral. São 

Paulo: Editora Hucitec. 

WINSLOW, C. (1991). The Oberon Glossary of Theatrical Terms. London: Oberon 

Books. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais 

 

 122 

 
CUERPOS IMAGINADOS: DANZA, TRANSFORMACIÓN Y AUTONOMÍA 

Imagined bodies: dancing, transmutation and liberty 

 
LÁZZARO, Ana Inés43 
 

 

Abstract 

The objective of this article is to propose a reflection around the body and subjectivity on 
Contemporary Theatrical Dance. In order to do so, we will use Pierre Bourdieu’s notion of 
“habitus” as well as the concepts of “radical imagination” and “autonomy” of Cornelius 
Castoriadis. Our intention is to link this artistic practice to a model of thought that sheds light on 
its implications and let us apprehend it from a new perspective, making a contribution to the 
theoretical field of dance.  The overall approach to the object of study refers to a communicative 
perspective, since we conceive Contemporary Theatrical Dance as an artistic practice of creation 
and composition but also as a discursive instance which implies the presence of an audience that 
interprets. What is more, Contemporary Dance final work refers to an open-ended, indeterminate 
and suggestive discourse that does not seek the ratification of instituted imaginaries but aspires to 
the imagination and creation of new forms and meanings. In this sense, we understand this specific 
language of the arts as a political praxis that is aligned to the “social autonomy project” presented 
by Castoriadis for it proposes new ways of understanding corporality and therefore, subjectivity, 
aiming in this way, to social transformation.  
 

Resumen 

Este artículo propone una reflexión acerca del cuerpo y la subjetividad en la Danza Teatral 
Contemporánea. Para ello nos valdremos de la noción de “habitus” de Pierre Bourdieu como 
también de los conceptos de “imaginación radical” y “autonomía” de Cornelius Castoriadis. 
Nuestra intención es relacionar esta práctica artística con categorías de pensamiento que arrojen 
luz sobre sus implicancias y permita aprehenderla desde una nueva perspectiva, realizando así un 
aporte a la conformación del incipiente campo teórico la danza teatral. El enfoque global del 
objeto refiere a una mirada comunicacional ya que entendemos la Danza Teatral Contemporánea 
como proceso de creación y composición artística pero también como instancia discursiva, lo cual 
implica la presencia de un público que interpreta. La obra de danza contemporánea alude a un 
discurso abierto, indeterminado y sugerente, que no pretende la ratificación de los imaginarios 
instituidos sino que aspira a la imaginación y creación de nuevas formas y sentidos. De esta 
manera, postulamos este lenguaje artístico específico como una praxis con conlleva implicancias 
políticas y que se alinea al “proyecto de autonomía social” que propone Castoriadis, en tanto 
propone modos otros entender la coporalidad y  por ello, al sujeto, aspirando, en este sentido, a la 
transformación social.   
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INTRODUCCIÓN 

  El lenguaje de la danza teatral - también llamada, arte coreográfico- tiene su 

soporte material específico en el cuerpo. Al hablar de cuerpo, aún cuando sea como 

superficie de significación estética, no podemos referirnos a una suerte de objeto 

descontextualizado, inocuo y abstracto. Por el contrario, la problemática de la 

corporalidad en la danza teatral trae aparejada, inevitablemente, la cuestión de los sujetos 

que encarnan aquello que habrá de devenir la obra de arte. De aquí que el lenguaje 

danzario carezca, en sentido sociológico, de toda ingenuidad como práctica artística y 

estética. 

  El objetivo de este artículo es reflexionar acerca de la Danza Teatral 

Contemporánea tomando como claves de lectura las nociones de “habitus” de Pierre 

Bourdieu y las de “imaginación radical” de Cornelius Castoriadis. Tales nociones nos 

permitirán pensar acerca del cuerpo como materialidad de la danza, advirtiendo también 

que todo tratamiento sobre la corporalidad conlleva implicancias políticas. Es importante 

aclarar que con político no hacemos referencia a la transmisión de contenidos ideológicos 

determinados sino al posicionamiento - también ideológico- que subyace cualquier 

abordaje y concepción acerca de lo corporal dentro de esta labor artística.  

  Una premisa clave que guía esta reflexión refiere a la noción de “autonomía” de 

Castoriadis. La misma está vinculada al proyecto político del pensador, en el cual se 

enmarca toda su propuesta teórica. Según Castoriadis, la “autonomía” indica la 

posibilidad de intervenir deliberadamente en la formación y recreación de lo dado y 

refiere a la capacidad de los sujetos de “darse sus propias leyes”.  

“¿Qué significa autonomía? Autos ‘si mismo’; nomos ‘ley’. Es 
autónomo aquel que se otorga a si mismo sus propias leyes. (No aquel 
que hace lo que se le ocurre, sino quien se proporciona leyes) Ahora 
bien, esto es tremendamente difícil. Para un individuo, proporcionarse 
a si mismo su ley, en campos en los cuales esto es posible, es poder 
atreverse a enfrentar la totalidad de las convenciones, las creencias, la 
moda, los científicos que siguen sosteniendo concepciones absurdas, 
los medios de comunicación masiva, el silencio público, etc. Para una 
sociedad, otorgarse a sí misma su ley significa la idea de que ella misma 
crea su institución, y que la crea sin poder invocar ningún fundamento 
extra social, ninguna norma de la norma, ningún parámetro de su 
parámetro” (CASTORIADIS, 2005, p.119).  
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Hablar de una “sociedad autónoma” en sentido castoridiano no es hablar de una sociedad 

sin leyes. Por el contrario, se trata de una sociedad que se auto-determina, auto-delimita 

o en otras palabras, se auto-instituye de modo lúcido eligiendo quien quiere ser en tanto 

sociedad y teniendo siempre la posibilidad de auto-modificación.  

DELINEANDO EL OBJETO 

  Para proponer un cruce entre la Danza Teatral Contemporánea, la noción de 

“habitus” de Pierre Bourdieu y la “imaginación radical” de Cornelius Castoriadis, es 

menester circunscribir con más precisión a qué tipo de danza nos estamos refiriendo. 

 En primer lugar diremos que, La Danza Teatral Contemporánea, también llamada 

Nueva Danza, se inscribe dentro de la tradición de la Danza Teatral Occidental.  Por un 

lado, el calificativo ‘Teatral’ hace referencia a una danza concebida en y para el 

escenario, lo que implica considerarla en tanto ‘espectáculo’ para ‘ser visto’ por otros. 

 Por otro lado, hablar de Danza Teatral específicamente ‘Occidental’ implica una serie 

de recortes y delimitaciones. La danza Occidental tiene sus orígenes en Europa Central 

del siglo XVII, más específicamente, en la corte francesa del Rey Luis XIV. De este 

modo, no se hace referencia a los distintos tipos de danza pertenecientes a tal período - 

como populares, sagradas, etc.- , lo que no implica negar ni desconocer su existencia. 

Más allá de sus orígenes netamente geográficos, la acepción Occidental alude a una danza 

que se enmarcó, desde su nacimiento, en el pensamiento occidental del racionalismo 

cientificista, siendo representativa del mismo. Como explica la teórica en danza Susana 

Tambutti (2008), ya en sus comienzos, la Danza Teatral Occidental, fue un arte netamente 

“intelectualista”. Esta danza, tuvo nacimiento en la “Academia Real de Música y Danza” 

creada por el Rey Luis XIV en 1661. En el programa “Clásico-Académico” - considerado 

la base sobre la cual se desarrollaría esta práctica y lenguaje artístico - la danza comenzaba 

a despojarse del sentido providencial, sagrado o sobrenatural que la caracterizaba de 

antaño. Desde entonces y por varios siglos, el cuerpo - soporte material del lenguaje del 

movimiento -, fue concebido como una abstracción, o mejor dicho, como una 

materialidad capaz de re-presentar un mundo que se hallaba en el orden de la Razón. 

Nacida en este contexto, la Danza Teatral de Occidente delineó una tradición específica 

que, con el correr del tiempo, se extendió al mundo entero y continúa vigente hasta 

nuestros días. Asimismo, haber nacido en el seno de la corte francesa no es un dato menor, 

pues bajo esta luz se configurarían los fundamentos – políticos - claves de este quehacer 

artístico. 
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  ¿QUÉ DANZAS? LA NUEVA DANZA 

  Siendo consciente del reduccionismo que implica pasar por alto el 

desenvolvimiento histórico que tuvo la Danza Teatral Occidental, sobre todo durante el 

agitado siglo XX, vamos a situarnos en  la tendencia coreográfica que se delineó desde 

los ‘80 en adelante. Sin embargo, en este contexto sociocultural sería imposible intentar 

delimitar alguna estética específica, dado que la pregunta acerca de la naturaleza e 

identidad de la danza -que fue instalada por los años 60- quedó y sigue abierta e 

indefinida, dando lugar a variadas y divergentes manifestaciones artísticas que se 

autodefinen como Danza Teatral Contemporánea. De todas maneras, con miras a 

emprender una reflexión es importante delimitar, aunque de modo abstracto y amplio, en 

qué tipo de manifestaciones danzarias-coreográficas estamos pensando.  

  En principio, con obras de Danza Teatral Contemporánea, se está aludiendo a 

aquellas puestas en escenas es decir, construcciones espacio-temporales que, basándose 

en el lenguaje del movimiento corporal y en relación con otros lenguajes artísticos –

sonoro, teatral, escenografito, iluminación, etc.-, se dirigen a un público presente. Es 

decir, consideramos a la obra de danza teatral como fenómeno discursivo. Ahora bien, 

aún cuando se trate a una instancia de ‘producción de sentido’ es decir, de un fenómeno 

de comunicación44; al no basarse en la palabra/texto la danza escapa a la lógica 

logocéntrica y con ello, a la imposición de significados unívocos, proponiendo a los 

espectadores significaciones/sentidos abiertos a partir de una experiencia sensorial 

(LÁBATTE, 2006). 

  Repasando brevemente: la Danza Teatral Occidental tuvo su propio movimiento 

vanguardista, que fue gestándose desde principios del siglo XX para encontrar su más 

alta expresión por los años ’60 con la crisis de identidad de la misma como lenguaje. El 

giro más contundente respecto al modo de llevar a cabo esta práctica radicó en el 

cuestionamiento permanente por parte de los mismos bailarines acerca de la materialidad 

de la danza, lo cual supone una aguda observación sobre el cuerpo como soporte material-

objetivo de la misma, como así también sobre el movimiento como lenguaje, 

reconociendo y explorando sus dimensiones materiales-objetivas: tiempo, espacio y 

energía.  

 
44 Concebimos la comunicación como instancia de  puesta en común de imaginarios, representaciones y 
significaciones sociales y no la transmisión unidireccional de mensajes de un polo a otro o a la intervención 
directa de los medios de comunicación masiva. 
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  De este modo, la crisis de la representación en la danza que tuvo lugar en la década 

del 60 instaló la pregunta por el cuerpo como objeto de la danza, rompiendo con el canon 

académico de la Danza Clásica-Académica (la danza como mera estructura externa y 

formal), como así también con la concepción subjetivista de la Danza Expresionista  y 

Moderna (la danza como expresión de un interior oculto e ideas pre-existentes) que tuvo 

lugar desde principios del siglo XX hasta los años ‘60. A partir de la denominada Nueva 

Danza, el cuerpo se configura más como objeto de representación que como medio de 

subjetividad, tematizando así los límites de la expresión y poniendo en relieve su sola 

manifestación en tanto materialialidad.  

  Ahora bien, el énfasis en el cuerpo como soporte objetivo del lenguaje 

coreográfico, trae necesariamente a colación consideraciones antes no ponderadas ya que, 

aún como tratándose instancia netamente material, el cuerpo es primero una materia 

sociocultural que en y a través del proceso de creación artística va a devenir en una 

materia artística.  Esto indica la necesidad de una intervención consciente y lúcida 

sobre la corporalidad y el movimiento, si queremos proponer este arte como un potencial 

no solo poético sino también poiético, es decir creativo y creador: transformador de 

ciertos órdenes corporales y por ello, subjetivos y sociales. Es por esto que  consideramos 

al quehacer dancístico como una praxis política que potencialmente se alinea con el 

“proyecto de autonomía” de Castoriadis. Insistimos en el hecho de que la instancia 

política no tiene que ver con la propuesta contenidista de las obras (el qué), sino con los 

modos de ejecución del discurso corporal (el cómo). ¿Cómo se re-organiza el cuerpo en 

cada obra? ¿Cómo se presenta? ¿Qué implicancias sociológicas tiene tal o cual modo de 

concebir la corporalidad?  

  Los cuerpos, cada cuerpo, cada organización u orden corporal es ya sustento de 

representaciones e imaginarios sociales. Y este orden nos habla no sólo de una manera de 

entender lo meramente corporal, sino la situación del sujeto en un sentido más amplio. 

Cuerpo y sujeto no pueden ni han de ser considerados como instancias separadas. No hay 

escisión posible: todo cuerpo, es una subjetividad encarnada. 
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  CUERPOS HABITUALES 

  Entonces, nos preguntamos acerca del cuerpo en la danza, de cómo es abordado 

en tanto materialidad significante del lenguaje del movimiento, de cómo es re-significado 

en y a partir del proceso creativo o también, qué cuerpo es construido a partir de los relatos 

coreográficos.  

  Para abordar esta reflexión, comenzaremos retomando la noción de “habitus” de 

Pierre Bourdieu (1988), ya que la misma nos permite concebir la corporalidad de modo 

integrado a la subjetividad/sujeto social.  

  En pocas palabras, podemos decir que el habitus refiere a las estructuras sociales 

interiorizadas en los sujetos. Hablar de estructura social en este contexto no supone una 

determinación absoluta de lo social sobre lo subjetivo. Más bien, el habitus refiere a un 

modo singular de ser pero que se conforma/constituye a partir de lo social.  

  Desde que nacen, los sujetos van aprehendiendo el mundo que los rodea, su 

historia, su cultura, etc. De esta forma, cada individuo va adoptando y adaptando ciertos 

modos de ver, sentir, percibir y actuar que son regulares (habituales) socialmente y que 

son considerados, dentro de cada ámbito, las formas más eficaces de moverse.  

  Sin embargo, a medida que van incorporando lo social lo van re-definiendo en su 

interior con un filtro propio, un filtro personal, ya que tiene que ver con trayectoria de 

vida de la persona como también con el lugar/ posición que ocupa dentro del “campo 

social”, entre otras cosas.  

  En definitiva, los habitus son esquemas mentales incorporados que orientan el 

actuar de los sujetos en una dirección determinada, organizando selectivamente el mar de 

datos que proviene del exterior y conformando el llamado ‘sentido común’, en tanto las 

acciones no son siempre especuladas racionalmente, sino que se dan –principalmente- de 

manera irreflexiva.  

  Es así que los sujetos in-corporan el juego social y sus reglas -tanto las 

posibilidades de acción como sus limitaciones-, estructurando las conductas dentro de 

ciertos marcos y estableciendo la distinción entre lo permitido y no, lo razonable y no, 

entre lo necesario y lo que no lo es.  
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  De este modo, en tanto esquemas mentales, los habitus presentan un doble juego: 

por un lado, son estructuras que permiten a los individuos a actuar de cierto modo, realizar 

ciertas elecciones y gustar de ciertas cosas y no otras y moverse en su entorno 

adecuadamente, pero por otro lado suponen un límite, ya que son barreras para percibir, 

actuar, elegir, etc. de modos otros a lo socialmente sancionado y aprehendido. 

“Necesidad incorporada, convertida en disposición generadora de 
prácticas sensatas y de percepciones capaces de dar sentido a las 
practicas así engendradas. El habitus realiza una aplicación 
sistemática y universal de la necesidad inherente a las condiciones de 
aprendizaje, es lo que hace que el conjunto de prácticas de un agente 
sean a la vez sistemáticas, porque son producto de la aplicación de 
idénticos esquemas” (BOURDIEU, 1988, p.170).  

  Por otra parte, aun cuando se esté haciendo referencia a “esquemas mentales” esto 

no deja de lado al cuerpo. Desde esta perspectiva, cuerpo y mente no refieren a dos 

dimensiones separadas de la subjetividad, sino que conforman una realidad única e 

indisociable. Como diría el mismo Bourdieu, habitus es “lo social hecho cuerpo” y el 

cuerpo es ya el sujeto. La importancia de recuperar la noción de habitus para nuestro 

objeto es que nos ayuda a comprender que toda presencia subjetiva es significante en sí 

misma; que el sujeto/cuerpo no es sino una construcción social e histórica, con-formada 

a partir de representaciones e imaginarios colectivos, siendo a la vez, vehículo de los 

mismos. Por esto, considerar al habitus como punto de partida material, cultural y 

simbólico a partir del cual se lleva a cabo el quehacer coreográfico contemporáneo, es un 

posicionamiento ideológico que nos aleja de aquellas consideraciones que plantean la 

labor artística como un ‘impulso genial’ – meramente individual - o como una esfera 

plenamente ‘desinteresada’ y ‘extra-mundana’ (de inspiración divina).  

  Más bien, concebir al sujeto/cuerpo desde la noción de habitus nos permite 

concebir al cuerpo en tanto ‘espacio social’ (de hecho, el cuerpo es espacio) como lo es 

el “campo social” general: un espacio de luchas, de jerarquías y organización (y 

organicidades).  

  Por este motivo, hay preguntas que son cruciales al considerar el quehacer 

coreográfico: ¿Cómo se re-estructura el cuerpo? ¿Cuál es el orden dominante de sus 

componentes? ¿Cómo se jerarquizan las funciones corporales? ¿Qué modelo de sujeto 

propone tal o cual corporalidad?, entre otras.  De aquí que la vuelta y revisión sobre el 

lenguaje de la danza no puede dejar de lado estas consideraciones, entendiendo que no 
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hay nada naturalmente o apriorísticamente dado o jerarquizado acerca del cuerpo, pero si 

una estructuración histórica que pro-pone e im-pone ciertos órdenes y no otros.  

  Básicamente, la danza teatral es un arte que busca extracotidianeizar al cuerpo, 

poetizar su lenguaje. Esto es, suspender el orden cotidiano del mismo, el sentido común 

del movimiento y de las conductas corporales, para instituir un nuevo orden corporal, 

creando un código nuevo a partir de la intervención deliberada en el lenguaje corporal 

convencional e instituido.  

  Esto implica el conocimiento/exploración previa sobre la corporalidad y es por 

ello que se trata de una búsqueda, un auto-conocimiento, una revisión auto-crítica sobre 

el lenguaje corporal con todo lo que ello implica: una vuelta sobre el cuerpo, es una vuelta 

sobre la subjetividad. 

 

  LA IMAGINACIÓN RADICAL 

  La noción de habitus de Bourdieu da cuenta de una “estructura estructurante y 

estructurada” para cada sujeto, es decir, una disposición subjetiva condicionada 

socialmente y condicionante de todas las prácticas.  

  Aunque el propio Bourdieu no niegue la aparición de aspectos creativos e 

innovadores en el accionar de los sujetos, el énfasis de su análisis está puesto en el aspecto 

más bien reproductivista de los comportamientos. Por este motivo, y a fin de reflexionar 

acerca de una praxis artística que supone la creación de nuevas formas y sentidos sobre 

la corporalidad, consideramos que la noción de habitus de Bourdieu puede resultar 

enriquecida si la con-jugamos con la de Imaginación radical de Castoriadis. 

  En primera instancia diremos que, la teoría de Castoriadis, se presenta 

principalmente como una matriz de pensamiento dispuesta a recuperar y reivindicar las 

nociones de “imaginario” e “imaginación” en y para la teoría social. Como propuesta 

teórica plantea una elaboración conceptual profunda y compleja, pero también como 

teoría perfilada a la acción política, esto es, para pensar el cambio y la transformación 

social. 
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  Para comenzar, diremos que para Castoriadis la “imaginación” es un fenómeno 

netamente humano y consiste en la capacidad del sujeto - o mejor dicho, de la “psique”- 

para crear un “flujo incesante e incontrolable de representaciones, deseos y 

afectos/intenciones” (CASTORIADIS, 1999, p.180). El autor lleva más lejos esta 

definición alegando que tal “imaginación” es “radical”; en tanto hace surgir 

“representaciones” (esto es: imágenes/figuras/formas) completamente novedosas. El 

valor de novedad radica en que estas imágenes/figuras/formas no están ‘en lugar de...’, 

sino que implican creación, y no repetición o combinación de representaciones 

preexistentes. Más aún: “La imaginación es la capacidad de hacer surgir algo que no es 

‘real’ tal como lo describe la percepción común” (CASTORIADIS, 1999, p.114). 

  Por otra parte, la “psique” es tomada como creadora de imágenes/figuras/formas 

que no están pre-determinadas por un fin, un telos definido. Para el autor, la función 

psíquica ni siquiera se halla sometida a las necesidades biológicas y funcionales del ser 

vivo. Castoriadis dice que en el humano, a diferencia de otros seres vivos, predomina el 

“placer de representación” por sobre el “placer del órgano”. 

“La imaginación radical, es fantasía no sometida a ningún fin, sino 
creación de fines, pues el cuerpo humano vivo es cuerpo humano vivo 
en la medida en que representa y se representa, en que pone y se pone 
en ‘imágenes’ mucho mas allá de lo que exigiría e implicaría su 
‘naturaleza’ de ser vivo” (CASTORIADIS, 1999b, p. 221). 

  Es importante recalcar que según Castoriadis, la facultad de “imaginar”, de crear 

incesantemente representaciones, no se da solamente en el plano psíquico individual. La 

capacidad de “imaginar” es también una facultad de la sociedad en su conjunto, en tanto 

“colectivo anónimo”.  

  El pensador define como “imaginario social instituyente” o “lo imaginario” a esta 

potencialidad de hacer surgir nuevas imágenes/figuras/formas en un nivel social, macro. 

Innegablemente, considerada en su dimensión social la “imaginación”, no puede 

realizarse sino en y a través de los individuos que componen la sociedad. No obstante, 

este “imaginario social” no puede - ni debe - ser reducido a los mismos, como tampoco 

supone la sumatoria o agregado de las imaginaciones individuales. Esto es porque, para 

Castoriadis, existe una irreductibilidad de lo social a lo individual, y viceversa. Pues los 

sujetos son constitutivamente sociales, es decir, llegan a ser tales en tanto socializados, 

en tanto son formados (con-formados) en y por una sociedad que los supone, pero los 

supera y los antecede.  
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  En este punto, podemos establecer algunas compatibilidades entre las 

concepciones de sujeto de Bourdieu y Castoriadis. Si bien ambos autores no dejan de lado 

la singularidad que caracteriza a cada subjetividad, consideran que la misma no puede ser 

concebida separada de la sociedad en la que está inserta y la con-forma. Tanto para 

Bourdieu como para Castoriadis el sujeto es constitutivamente social, o no es. De este 

modo, se alejan de toda concepción identitaria e individualista de la subjetividad.  

Asimismo, estos pensadores entienden al sujeto como un todo indisociable proponiendo 

la disolución de algunos binarismos clásicos tales como: mente-cuerpo, cultura-natura, 

individuo-sociedad, etc. 

  Por otra parte, desde una perspectiva psicoanalítica, Castoriadis postula al 

inconsciente no sólo como reproducción/repetición (como si sucede en la noción de 

habitus) sino también como creación de nuevas formas. Si bien esto podría sugerir una 

incompatibilidad entre las nociones habitus e imaginación radical dado que primera 

refiere más bien a la existencia de esquemas más o menos estables de prácticas y 

comportamientos y la segunda supone la potencialidad de creación y aparición de lo 

nuevo, consideramos que ambas categorías pueden sintonizarse en una de sus 

dimensiones.  

  Desde nuestra perspectiva, la noción de habitus - normalmente ponderada y 

utilizada para trabajos sociológicos de corte empírico siendo un indicador de prácticas 

concretas y de disposiciones observable -, desborda la sola dimensión metodológica y 

empírica. Más bien, puede considerarse una categoría de análisis que da cuenta de un 

posicionamiento epistemológico y ontológico específico que, a grandes rasgos, entiende 

al sujeto como una estructuración singular y social a la vez, superando aquellos dualismos 

que conciernen a la relación sujeto y sociedad.  

  Por su lado, con Castoriadis y su noción de imaginación radical nos estamos 

situando en un nivel de corte más filosófico y no tanto empírico o metodológico de la 

subjetividad pero que no por ello deja de entenderla como un fenómeno situado. Al ubicar 

la imaginación en la psique Castoriadis hace de la imaginación, desde el principio, un 

fenómeno integralmente inmerso en lo social. Asimismo, Castoriadis postula la capacidad 

de imaginar como una capacidad real de los sujetos, es decir, la sitúa a nivel de la acción 

y no solamente como una categoría abstracta.  

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 132 

“La creación comienza en muchas cosas, y en un sentido, en el hecho 
mismo de hacer las cosas, porque el ser humano nunca hace cosas por 
simple reflejo o simple necesidad y porque en el más simple hacer 
humano ya aparece esta dimensión, completamente central para mi, la 
dimensión imaginaria: la capacidad de formar un mundo y de dar un 
sentido, una significación a este mundo y a uno mismo, a lo que uno 
hace” (CASTORIADIS, 2008, 56).  

  La imaginación, para Castoriadis, es análoga a la creación: “La imaginación como 

radicalmente formadora, como constituyente, como lo que pone en imágenes y da forma” 

(CASTORIADIS, 1999b, p.276). Dicho de otro modo, imaginar es ya crear. 

   

  ENTRETEJIENDO 

  Bajando la definición de imaginación radical a la temática que nos compete se 

podría decir que, en el lenguaje danzario, lo que se crea es el “vocabulario” mismo. Esto 

porque el lenguaje danzario, en la Danza Teatral Contemporánea no se ajusta ni reproduce 

formatos previamente establecidos, sino que las formas coreográficas-danzadas son 

creadas por los mismos artistas, nueva y constantemente.  Más aun, siendo el cuerpo la 

materia prima – tanto creadora como creada - de esta praxis artística, los modos y 

procesos de creación radican por sobre todo en la irrupción de lo inconsciente, de lo 

afectivo, de lo a-significante de la psique en su potencialidad de imaginación radical.  

  Como dijimos, La Danza Teatral Contemporánea refiere a una tendencia 

coreográfica que no puede encasillarse en un modelo previo, que no copia no reproduce 

formas anteriores, sino que, justamente, se define por su indefinición esencial, por su no 

determinación como lenguaje del cuerpo en movimiento.  

  De alguna manera, esta des - identificación del lenguaje permite abrir una fisura 

en el inconsciente como reproducción de siempre lo mismo, para dar lugar a la creación 

de otra cosa, a la imaginación como potencialidad innovadora y poiética de los sujetos y 

como una función que no podría evitarse - ¡ya que es imposible no imaginar!-. 

Obviamente, mientras más socialmente indeterminado se presente un lenguaje, habrá 

mayor libertad para la creación. Por este motivo, consideramos que la Danza Teatral 

Contemporánea es una excelente ilustración para dar cuenta de la imaginación radical 

entendida como capacidad radicalmente creadora y transformadora de lo instituido. 

  Es de esta forma que la corporalidad del bailarín se vacía – en la medida de lo 

posible - de su significación cotidiana habitual (habitus) para volverse una materialidad 
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significante dispuesta a la re-semantización, no sólo por parte del artista sino también por 

parte de los espectadores que asisten a la obra y participan – imaginativamente - en la 

interpretación de la misma.  

  Esto se ve potenciado en el hecho de que, al tratarse de un lenguaje que no se 

centra en la palabra, en el Logos, sino en el cuerpo en movimiento, no fija contenidos 

previos ni ancla sentidos específicos. De esta manera, lo que la Danza Teatral 

Contemporánea pro-pone en la escena son sentidos múltiples, identidades inacabadas, 

cuerpos abierto. Así, en y a través del proceso de creación artística, el cuerpo como 

símbolo social deviene en una nueva materia significante y será re-significado en la(s) 

lectura(s) de los espectadores, influyendo también las pre-disposiciones socioculturales 

de los mismos.  

  Esto nos habla de un cuerpo significante que, en tanto disparador de nuevos 

sentidos posibles, evidencia que el habitus no es una dimensión fija e inmutable. 

Entonces, ¿Qué sujeto/cuerpo surge de este proceso? Esta pregunta no podría responderse 

anticipadamente ni en abstracto, pues se trata de una transformación corporal no pre-

determinada y que sucede en cada obra propuesta. El cuerpo en la Danza Teatral 

Contemporánea, se vuelve signo de si, y más aun, signo de pregunta. 

Este es el enorme potencial político de un lenguaje estético que no sólo permite la 

liberación de la imaginación radical en un sentido individual, sino que la pone en función 

de un discurso dirigido a otros, los espectadores. Se trata, entonces, de una acción social: 

una propuesta de imaginación colectiva.  

  De todos modos, si bien esta vuelta autocrítica sobre el lenguaje de la corporalidad 

permite introducir una fisura en el habitus como “estructura estructurante estructurada” 

de la subjetividad dando lugar a la aparición de algo nuevo; el cuerpo instituido como 

condicionante de este flujo incesante y múltiple no desaparece completamente.  

  En definitiva, el habitus ha de ser el punto de partida para la creación y de llegada 

en la interpretación, pero en ningún caso refiere a una estructura rígida, sino susceptible 

de modificaciones. Por esto argüimos que, en este tipo de praxis, se despliega la capacidad 

creativa e inventiva de los sujetos, poniendo en evidencia que todo - hasta la dimensión 

biológica y carnal de los sujetos: el cuerpo - es creación, construcción humana histórica 

y social y por ello capaz de ser re-creado, transformado. 
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  CONCLUYENDO 

  Algo, entonces, es creado porque expresa una forma nueva. Por eso es 

indeterminado: imposible de captar de una vez y para siempre, imposible de prever todas 

las consecuencias. Es en este punto que Castoriadis plantea la ruptura con la ontología 

identitaria y afirma:  

“Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo “inventado” 
– ya se trate de un invento “absoluto” (…) o de un deslizamiento, 
desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos ya disponibles esta 
investidos con otras significaciones que las suyas “normales” o 
“canónicas” (CASTORIADIS, 1999, p. 219). 

  Cuerpos dados, habituales, poetizados, inaprensibles, abiertos, disparadores: son 

distintas dinámicas del ser que se entretejen sin anularse en un juego continuo imposible 

de cristalizar determinantemente, pero juego en fin, lo que implica reglas y estrategias y 

más aún, una historia de jerarquías o dicho de otro modo, una estructura corporal socio-

histórica.  

  La Danza Teatral Contemporánea se aleja del impulso mimético y representativo 

como punto de partida para la creación proponiéndose como una práctica artística 

transformadora, como la búsqueda no sólo de un cuerpo poético (que suspende el habitus 

cotidiano, desplazando su sentido convencional) sino de un cuerpo poiético (un cuerpo 

instituyente, que propone nuevos sentidos para entender la corporalidad).  

  El cuerpo como obra artística es, de este modo y según esta perspectiva, una 

materialidad que cobra sentido(s), que produce significaciones, un elemento estético: 

construido, elaborado, creado como obra de arte; una manifestación exterior física –dada 

a los sentidos, y a la imaginación- en donde hay una conexión voluntaria de 

comunicación.  

  Vista de este modo, la creación artística es una construcción (que implica 

conocimientos teórico-prácticos) y es, por lo tanto, una forma de praxis: la obra de arte 

es una producción humana que realiza la creación de un mundo significativo diferente al 

mundo dado. En la creación artística, el artista se re- apropia del mundo para re-crearlo, 

para re-construirlo. A partir de la puesta en escena – puesta en común - de la obra de 

danza lo que se produce es una organización – formal - otra del cuerpo, o en otras 

palabras, una trans-formación del mismo. De este modo, el “habitus” del sujeto como 

realidad corpórea que encarna un orden simbólico dado, quedaría en una suerte de 
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paréntesis. Aunque sea manera momentánea – lo que dura la ficción teatral - refiere a 

instancia que da lugar a la suspensión de lo dado para imaginar otros órdenes, por decirlo 

de algún modo, de trascender el habitus. La creación de un cuerpo escénico como habitus 

poiético es un proceso constante en el cual se proponen nuevas relaciones entre 

significantes y significados, dando lugar a nuevas formaciones simbólicas y 

significativas.  

  Por esto, consideramos que la obra de Danza Teatral Contemporánea, en tanto 

puesta en escena de un discurso refiere a una instancia concreta de “imaginación 

colectiva”: dada posibilidad de producción social de sentido(s).  

  Es por eso que la creación artística implica una permanente evocación a lo 

indeterminado, por ser, en realidad, una forma concreta de reflejar la capacidad –ilimitada 

- de imaginación/creación de los sujetos. Lejos de toda ontología identitaria, es en esta 

posibilidad de crear formas nuevas, de alterar las conexiones ‘normales’ entre 

significados y significantes construyendo nuevos sentidos, que la danza - y el arte en 

general - encuentran su especificidad.  Dice al respecto Castoriadis:  

“Creación es la capacidad de darse lo que no es (lo que no es dado a la 
percepción o lo que no es dado en los encadenamientos simbólicos del 
pensamiento racional ya constituido) (…) Lo esencial de la creación no 
es el descubrimiento, sino la constitución –activa- de lo nuevo. El arte 
no descubre, constituye, y la relación de lo que constituye con lo real 
no es una relación de verificación” (CASTORIADIS, 1999a, p. 231). 

  Recuperemos lo dicho acerca del proyecto político de Castoriadis de la creación 

de una sociedad autónoma - que requiere de sujetos que reflexionen sobre su praxis y 

cuestionen permanentemente sus leyes y convenciones para recrearlas - podemos 

vincularla a la propuesta de una creación danzaria crítica, es decir, de una danza que no 

haga uso de lo estético como modo de verificación de lo real y menos aún, como funcional 

al mantenimiento del status quo sino que proponga la imaginación radical como modo 

concreto de crear, de transformar creando y de re-pensar sobre la creación para dar cuenta 

de mucho, mucho más que aquello que está allí ante la percepción.  Las obras de arte 

coreográfico tan sólo evidencian, de modo efímero, la potencialidad de los sujetos de 

auto-alteración, poniendo en relieve el carácter construido de su naturaleza más ‘carnal’: 

el cuerpo. Así, La Danza Teatral Contemporánea es, como diría Castoriadis, una “ventana 

al caos”: una apertura de nuevas posibilidades, de nuevos modos de subjetividad.  
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Abstract 

Drawing is an expression whose freedom of thought and action is linked to the rule and 
system, as material characteristics, or as conceptual structures. In this article, different 
levels of rules and systems are analyzed in what constitutes the matrix and structure of 
space construction through drawing, in the context of the PHD research and sustained in 
the practice as teacher of drawing 
 
 
 

Resumo 

O desenho é uma expressão cuja liberdade de pensamento e ação está irrevogavelmente 
associada à regra e ao sistema, seja como características materiais, ou como estruturas 
conceptuais. Neste artigo analisam-se diferentes instâncias da regra e do sistema no que 
constitui a génese e estrutura da construção de espaço no desenho, no quadro da 
investigação desenvolvida no doutoramento sobre o desenho de espaço, apoiada na 
prática letiva enquanto docente de desenho. 
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Regra e sistema 

O termo regra tem uma ligação umbilical com o campo do desenho, por derivar 

etimologicamente do termo latim regula (MACHADO, 1977), objeto que serve para 

verificar a retidão e para construir retas mediante um traçado homogéneo e constante. Do 

mesmo modo que a régua permite obter uma referência homogénea e constante no 

desenho, assim a regra permite desenvolver uma homogeneização e constância a partir de 

uma referência particular. A regra pode ser considerada como uma macroestrutura que 

permite organizar algo, tomando-o ou fazendo-o de modo mais metódico e articulado. A 

regra permite apurar identidades e afinidades, hierarquizando-as em função de diferentes 

parâmetros e estabelecendo articulações convenientes. Neste sentido, a regra assume 

particular relevo no desenvolvimento do ser humano, no estabelecimento de soluções 

sistémicas suscetíveis de lidar com uma alteração permanente de contextos e interações 

que envolvem o sujeito, formas e espaços, seja na perceção46, seja na construção dos 

mesmos através do desenho. 

A regra releva necessariamente da pluralidade, ainda que possa ser referente a um 

único elemento. Neste caso, o elemento tem que compreender diferentes dimensões que 

ultrapassam o seu carácter unitário, sejam espaciais ou temporais. Nesta pluralidade, a 

regra é necessariamente mais completa, complexa e genérica que as partes que a 

compõem, abrangendo o que casuisticamente seria difícil lidar.  

A regra pode ser interna mediante a natureza das articulações estabelecidas entre 

os elementos de um dado contexto no âmago da estrutura que os une. A regra pode 

igualmente ser externa, aportada por alguém exterior ao contexto envolvido através do 

emprego de uma metodologia que permita organizar o todo que se constitui como objeto 

de trabalho ou de análise47. A regra compreende, pois, a exploração de um princípio que 

pode ser metodológico e/ou ontológico.  

A regra pressupõe a valorização ou construção de afinidades dependendo de 

critérios variados, podendo advir deste processo uma generalização que em alguns casos 

poderá ser excessiva48. Esta característica não é necessariamente negativa, desde que 

 
46 No caso do desenvolvimento humano, a perceção que a regra visa resolver é explorada mediante a 
construção de representações que ultrapassam o carácter casuístico da perceção (LANDAU, 1999). 
47 Florenski (2005) considera existirem apenas duas vias de conhecimento e ação. Uma dependente do 
objeto de estudo e a outra que impõe a este uma estrutura exterior. A regra pode assim ser encontrada no 
objeto de estudo, como lhe pode ser imposta a partir do exterior, que na opinião deste professor de Teoria 
do Espaço é algo condenável por privar o objeto de estudo das suas características particulares. 
48 O grau de generalização da normalização de um dado contexto depende sempre em última instância dos 
critérios utilizados para o efeito. 
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devidamente controlada, remetendo para as inúmeras e inegáveis vantagens que a 

regularização apresenta, em particular a possibilidade de lidar de modo expedito e 

controlado com dados díspares. Apesar da generalização implícita, a regularização não 

compreende a neutralidade metodológica nem a neutralidade dos elementos que 

congrega. Trata-se da exploração e em alguns casos da sedimentação de um ponto de vista 

(GOMBRICH, 1990) com as necessárias consequências que daí advêm. 

A regra tem que obedecer a alguns critérios para que seja eficaz, sob pena da sua 

existência ser posta em causa. Referimo-nos à constância e maleabilidade de codificação. 

Esta constância e maleabilidade são volúveis, operando em limites difusos que permitem 

do melhor modo possível normalizar a própria regra e o seu sujeito mediante uma 

codificação constante independente de variáveis e através da codificação de mobilidades 

e variações.  

A constância na codificação permite lidar com formas e espaços em diferentes 

circunstâncias, mantendo a coerência ontológica destes. 

A independência de variáveis na codificação permite a ausência do próprio sujeito 

da regra, como sucede no conhecimento espacial suscetível de explorar aquilo que não é 

visto no momento, como a parte de dentro de uma caixa da qual se tem acesso visual 

apenas da parte exterior. 

A codificação sendo relativa a normalizações de espaços e formas, não os pode 

aprisionar, reconhecendo-lhes e codificando tanto as mobilidades globais como parciais, 

como sucede com as formas das nuvens49. Esta codificação deverá permitir o 

reconhecimento e o englobamento de elementos da/na regra mesmo que sujeitos a 

variações importantes, como sucede com formas quotidianas como cadeiras. 

Para uma exploração sustentada da regra na construção de espaço no desenho, 

interessa abordar alguns conceitos operativos que da regra relevam, nomeadamente a 

ordem e o sistema. 

A ordem materializa uma hierarquia de relações e elementos de um dado conjunto 

num determinado contexto ou fim. 

 

 
49 O fantástico sistematizador que foi Göethe desenvolveu uma interessante e muito pessoal investigação 
sobre as nuvens, analisando as formas que estas adaptam, a par de outras variáveis como a altitude ou a 
saturação. As formas das nuvens, sabemo-lo, são infinitas, mas malgrado esta característica, permitiram a 
Goethe reconhecer regularidades que perduram ainda com os mesmos termos na meteorologia 
contemporânea (GOETHE, 2003). 
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Podendo ser externa ou interna, a ordem depende para o efeito de algumas 

circunstâncias específicas, em particular do apuramento de afinidades e diferenças e 

sobretudo de graus destes. A igualdade de elementos permite apenas desenvolver uma 

ordenação exterior e arbitrária atinente a critérios que não têm no contexto em análise o 

seu fundamento. Quanto maior a individualização dos elementos e das suas características 

mais fácil será ordená-los mediante critérios tão variados, como em relação ao papel a 

sua textura, gramagem, cores, dimensões, entre outros.  

O sistema decorre da organização estruturada da regra num conjunto organizado 

cujos elementos constituintes são interdependentes tanto no fim a que se destinam como 

às relações que os unem. O sistema é mais completo e complexo que as partes que o 

compõem e pressupõe mais que a relação teleológica que as une, uma relação funcional 

e eficaz, suscetível de superar as diferenças individuais. 

Num contexto de complexidade e âmbito crescentes, a ordem, a norma e o sistema 

serão abordados enquanto explorações da regra na construção do espaço no desenho, 

privilegiando o último por compreender os anteriores, sem prejuízo de uma abordagem 

específica quando necessário. 

Nesta parte da investigação desenvolve-se uma reflexão sobre as características 

da regra gráfica, em primeiro lugar na relação existente entre o desenho e o sistema. Em 

segundo lugar relativamente ao desenvolvimento do sistema gráfico. Em último lugar são 

abordados códigos do desenho de espaço enquanto constituintes e estruturas sistémicos. 

 

O sistema e o desenho 

O sistema consiste na existência de regras unificadas num conjunto de elementos 

a que corresponde uma unidade teleológica e funcional para o qual todos remetem e a 

partir do qual são remetidos50. Para a existência de um sistema tem que 

concomitantemente haver uma ordenação dos elementos que o compõem, assim como 

uma normalização suscetível de apurar/desenvolver afinidades entre estes elementos. Tal 

não significa que estes princípios de organização sejam conscientes e em alguns casos 

cognoscíveis. 

 

 
50 Ruggiero Romano refere-se à premissa kantiana de sistema cuja dinâmica é biunívoca entre o todo e as 
partes que o compõem (ROMANO, 2000, 12). 
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O sistema pode ser fechado enquanto conjunto limitado de elementos e hermético 

ao exterior, como pode compreender um número indeterminado de constituintes e ser 

permeável ao exterior, cabendo neste caso uma função estruturante mais importante à 

regra a que presidem as relações que os unificam. 

O sistema pode existir enquanto racionalização do mundo em que nos inserimos 

e que somos, seja o que nos é exterior, como e também o que nos é interior, comportando 

também uma outra via na identificação nesse mundo de um sistema. O sistema não é 

relativo nesta circunstância ao modo de receção, mas à natureza daquilo que somos e de 

que nos rodeamos. 

Tanto num como noutro sentido, o sistema precede o desenho na conformação dos 

conceitos que o orientam e de algum modo estes mesmos conceitos são extensivos a 

outros domínios e vice-versa (BERTALANFFY, 1964). 

Pode uma expressão livre como o desenho artístico conviver com uma 

normalização como o sistema? A resposta é evidentemente positiva caso a obra produzida 

seja sistémica, assumindo-se enquanto tal, ainda que num contexto próprio e não passível 

de ser extrapolado para outras produções. Igualmente será positiva se na obra forem 

explorados elementos partilhados com outras produções, ainda que isoladamente o 

sistema possa não ser percetível. O sistema pode não ser voluntário e consciente, o que 

não invalida a sua existência. Uma das premissas deste artigo e de qualquer investigação 

científica, radica no pressuposto de que é possível aferir e caracterizar o sistema, mesmo 

que a sua produção não o tenha considerado como fator existente ou relevante. Não é 

necessário recorrer-se a um grande número de obras para averiguar o sistema. Mesmo a 

partir de um único desenho é possível analisar o seu carácter sistemático pelas 

características técnicas de produção, ou através de características formais, inseri-lo em 

tipologias. 

O determinismo e teleologia do sistema e dos seus constituintes são aspetos 

problematizados senão ativamente excluídos dos processos artísticos e em outros campos 

da ação humana em algumas circunstâncias (VIRILIO, 1994). A ausência de sistema, aqui 

adquirindo a designação de assistema, existirá enquanto processo de criação que cultiva 

a ausência de relação sistémica entre todos os fatores que nessa ação estão envolvidos51. 

Trata-se de um processo de criação em que alguns aspetos estão particularmente presentes 

 
51 “Com a arte contemporânea do desastre, já não lidamos com o niilismo mundano da pintura 
monocromática de Yves Klein ou a pintura sem imagens que optimiza a abstracção. Esta vez lidamos com 
uma cultura sem memória e sem quaisquer regras” (VIRILIO, 2007, pp. 71-72). 
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no final do século XX, com a fragmentação e autonomização de vias expressivas. Neste 

sentido, de Antoni Tàpies disse Francesc Vicens (1967, p. 6) ser o espírito que sempre 

aporta a negação, num sentido de criação livre. Mas alguma vez estará ausente o sistema 

na criação artística, ou seja, é possível considerar-se a existência um assistema artístico? 

Sabemos o melindre desta questão e não nos furtamos à sua presença. Reconhecendo o 

papel importante da sensação livre, Le Corbusier afirmava não haver uma obra de arte 

suscetível de ser possuída se não tivesse a excitação de uma ordem intelectual52. 

Enquanto seres humanos estamos profundamente dependentes de sistemas que 

malgrado a sua existência não são cognoscíveis enquanto tal. Seja o metabolismo que nos 

move, o carácter sistemático de aprendizagens, ou entre muitos outros, o carácter 

sistematicamente cíclico dos fenómenos meteorológicos. A própria constituição física do 

nosso corpo e todo o conjunto de domínios que sobre ele exercemos dirigem-se para a 

obtenção de resultados previsíveis mediante sistemas, seja a caminhar ou a desenhar. Tais 

contextos não são em si geradores de sistemas artísticos, mas podem-nos condicionar. 

Sendo a criação livre apanágio e objetivo da arte, ela porventura não acontecerá, 

sobretudo aos olhos de quem a analisa, precisamente por o fazer mediante um conjunto 

de procedimentos sistemáticos. Tal não invalida a demanda de um assistema por parte do 

artista, conquanto a sua existência não possa ser efetivamente comprovada53.  

No desenho coexistem, pois, o desejo e a exploração de soluções sistémicas e 

assistémicas, configurando apenas dois extremos de todo um leque de possibilidades 

expressivas suscetíveis de serem empregues (in)voluntariamente e (in)conscientemente. 

O sistema enquanto organização estruturada de um todo no campo do desenho 

tem antecedentes no pensamento ocidental que remontam de modo articulado à Idade 

Média no conjunto de relações estabelecido entre o Homem e o que o rodeia. No topo de 

uma hierarquia estabelecida encontra-se um Deus mais distante, impessoal e abrangente 

que as divindades de anteriores simpatias. Neste Deus unificado e unificador que a tudo 

preside, congregam-se as ideias geradoras e legitimadoras da totalidade dos elementos 

existentes, sendo o corolário lógico das teorias filosóficas clássicas, sobretudo adstritas 

ao platonismo que catapultam a responsabilidade e fundamento da existência para um 

plano exterior e inalcançável. Deus é o único criador, posicionando e definindo todas as 

 
52 Le Corbusier e Ozenfant – Purism. 1920 in Harrison e Wood (2002, p. 240). 
53 O processo criador desenvolve-se amiúde não dentro do sistema ou do assistema, mas da sua vontade, 
desejo ou demanda, consubstanciando o fim em que um ou outro e eventualmente ambos se podem 
constituir do ponto de vista não apenas operativo, como igualmente conceptual, conforme Aurélio (1998) 
documenta e explora. 
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suas criações, num lugar na hierarquia de elementos que constitui o Universo. A 

hierarquia é definida com base num sistema teocêntrico materializado graficamente em 

circunferências concêntricas. Com base neste sistema apoia-se o conjunto de três 

categorias estéticas medievais que Eco (1989) identifica: a proporção; a luz e o símbolo 

e alegoria. O centro das circunferências pode não ser visível, mas constitui-se como 

referência espacial, aumentando a ordem hierárquica dos elementos da menor distância 

ao centro. Todos os elementos constituintes do Universo são prova da existência divina e 

esta por sua vez manifesta-se na existência daqueles, num reenviar contínuo dos sentidos 

numa ordem simbólica. Todos os elementos são prova e símbolo da perfeição e poder 

divinos e estes manifestam-se por sua vez nos elementos, cabendo ao Homem a 

interpretação de tal ordem simbólica recorrendo à referência reconhecida – as Sagradas 

Escrituras. Neste quadro conceptual não faz sentido uma representação da realidade 

porque esta padece de defeitos insanáveis que a representação acentua. 

Esta ordem de elementos que se reenviam continuamente vai ser progressivamente 

posta em causa, em primeiro lugar mediante alterações de paradigma, pela valorização do 

indivíduo através da consciencialização do seu carácter único, sendo causa e 

consequência da perda progressiva de ascendente de um Deus já não organizador e 

conferidor de sentido, mas que doravante terá o seu papel de criador valorizado. De igual 

modo, o Homem também se assume enquanto criador desenvolvendo-se 

progressivamente uma compreensão do papel desempenhado pela emoção no ato estético, 

assim como a redescoberta de um prazer estético descomprometido, situações de difícil 

enquadramento pela Escolástica medieval.  

A ideia que gera o ato artístico deixa de ter a aspiração de universalidade 

transformando-se em exemplar único. Abandonam-se tipologias em favor da 

singularidade que pode ser confrontada, agregada, renascendo a noção de conjunto, já não 

de participação dos constituintes, mas da sua união. As alegorias, metáforas e 

simbolismos desarticulam-se em favor de outras soluções mais pragmáticas. 

Com o Renascimento o sistema tem no indivíduo o seu centro criador, ganhando 

inapelável ascendência a lógica à teologia (AURÉLIO, 1998). Todo o universo se 

coordena numa regra que tem no observador o seu centro, existindo tantos sistemas 

(visuais) quanto os pontos de vista adotados. Não é ainda o sistema global que 

posteriormente alguns defenderão, mas começam-se a articular vários sistemas em 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais 
 

 

145 

detrimento de um único globalizante54. O espaço vai-se autonomizando enquanto sistema, 

tanto de um Deus que antes o havia monopolizado, como do Homem que se havia 

constituído como seu centro, para o que posteriormente a Geometria Descritiva constitui 

contributo importante numa fragmentação mais marcada.  

O sistema que o modernismo adotou estruturou-se de modo integrado durante o 

século XVIII enquanto racionalização de um conjunto de elementos díspares, 

contribuindo para este efeito os enciclopedistas e a então novel tentativa de coordenar 

perceções e conhecimentos. Esta senda globalizante seria fragmentada durante o século 

XX através do questionar das grandes regras em favor de mini-racionalidades55.  

Durante o século XX assiste-se ao desenvolvimento das chamadas novas 

tecnologias, cuja designação perdura pela capacidade de reinvenção e evolução 

constantes. As novas tecnologias desenvolvidas com base em sistemas digitais 

constituem-se como referências paradigmáticas de uma ação por vezes muito distante da 

origem técnica. Os sistemas revertem sobre outros sistemas quando não sobre eles 

próprios (DUNNING, 1991), permitindo e contextualizando uma arte já não 

primariamente direcionada para o real, mas para o sistema que o explora 

secundariamente, ou com maior correção virtualmente56. Virilio (2007, p. 124) numa 

subtil referência à circunferência como “imagem medieval da relação de Deus com o 

Universo, refere-se à atualidade como uma aceleração do real cujo centro não está em 

lado nenhum e a circunferência por todo o lado”. 

A natureza dos constituintes de um sistema e as relações que os unem permitem 

obter do seu uso uma maior eficácia num quadro conceptual específico, sendo tal 

relevante em vários contextos e particularmente no desenho de espaços. Tal advém em 

grande parte da regularidade que se identifica e/ou constrói tanto metodologicamente, 

como ao nível do objeto de trabalho. A regularidade permite a normalização de conteúdos 

e processos, possibilitando antecipar resultados e resolver contingências. A regularidade 

é igualmente um fator que coopera para a rapidez de execução e receção e fornecendo 

referências conceptuais materializadas em soluções formais. 

 
54 Como Leibniz considerou um Universo unido e dependente através de uma rede de relações. 
55 “A percepção renascentista do homem como centro do universo opõe-se ao sentido do homem moderno, 
de ser outro elemento trivial na gigantesca tapeçaria de um universo sempre em expansão (…)” 
(DUNNING, 1991, p. 130). 
56 A (des)materrialização das unidades de medida é um exemplo paradigmático. À exceção do quilo, todas 
as unidades-padrão foram desmaterializadas, em particular durante o século XX (VIRILIO 2007). 
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O emprego da regra no sistema fornece um conjunto de dados diversos suscetíveis 

de cooperarem para a organização da informação gráfica, como para a sua estruturação 

em termos de construção e leitura. 

A ordenação de um conjunto de elementos compreende a sua hierarquização sob 

critérios arbitrários tanto exteriores ao conjunto de elementos, como interiores, 

permitindo obter dados relevantes como a noção de conjunto e a sequenciação dos 

elementos que o compõem. A caracterização destes elementos é um dado que não advém 

diretamente da ordenação, mas do qual ela depende necessariamente. 

Quando na perspetiva linear nos referimos a um, dois e três pontos de fuga, a sua 

ordenação oferece simultaneamente uma visão do conjunto das perspetivas e a sua 

organização a partir da caracterização destes modos de construção de espaço e do 

apuramento de relações. Neste sentido, o emprego do sistema no desenho permite não 

apenas a conceção, como a veiculação expedita e acessível de relações complexas que de 

outro modo seriam extremamente difíceis de realizar, como é o caso do diagrama de 

Hasse. Trata-se de um diagrama matemático no campo da teoria da ordem destinado a 

representar um conjunto organizado e finito de relações numéricas entre elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A regularidade de um sistema verifica-se através da construção ou identificação 

de uma regra, suscetível de oferecer a normalização de conteúdos e processos, 

proporcionando modos de construção e receção mais eficazes e expeditos que os 

desenvolvidos assistematicamente. Neste quadro conceptual, uma vez estabelecida a 

regra, trata-se tão-somente de a aplicar ad aeternum, evitando o desenvolvimento de 

soluções alternativas, com todas as vantagens e inconvenientes que tal solução implica. 

A regra no desenho, como em outras produções humanas, adquire um carácter 

permanente ou cíclico em detrimento da sua aplicação casuística ou individual, 

rentabilizando recursos e processos. 

 
 
Fig. 1 – Variação do diagrama de Hasse dos divisores de 60. 
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Todos os elementos constituintes do sistema convergem numa estrutura partilhada 

e articulada que organiza o macro e o micro e a sua relação num conjunto que mercê da 

regularidade, autoriza o desenvolvimento de antecipações e permite operar com base na 

expectativa. 

O carácter analógico da construção do desenho artístico é sua característica 

distintiva, perdurando há séculos meios e técnicas tradicionais, como a grafite sobre 

papel. No entanto, desde muito cedo foram procurados modos de regularizar a sua 

construção. Referimo-nos a toda uma panóplia de meios auxiliares de traçado que 

permitem a construção normalizada de formas e espaços, assim como a sua reprodução. 

Desde réguas e compassos, à camera obscura, passando por pantógrafos, perspetógrafos 

e outros (PALLADINO-PIEDMONT, 2007), inevitável e rapidamente outros modos de 

construção têm ganho ascendente, ao ponto de se tornarem indispensáveis. É o caso do 

computador no desenho digital, que por natureza depende de meios digitais e 

consequentemente de sistemas para a sua execução e também para a sua receção. A 

automatização possível de desenvolver através do computador permite a obtenção de 

resultados impensáveis há alguns anos atrás. Considerem-se programas de modelação 

tridimensional como o 3dStudio Max ou o Blender, capazes de lidar não apenas com a 

construção tridimensional de formas e espaços com as complexidades características, 

como oferecendo visualizações equivalentes às obtidas através do sistema oculomotor, 

com as distorções perspéticas próprias. 

O âmbito de aplicação do sistema no desenho é bastante diversificado, 

circunscrevendo-se coloquialmente a onde, como e o quê - os três domínios operacionais 

do sistema no desenho, configurando a exploração de suportes e materiais; das técnicas 

que permitem a sua articulação e operacionalização e finalmente, os conceitos 

materializados no desenho. 

Os suportes e os materiais são a base matérica do desenho. A sua variedade é 

imensa em quantidade e qualidade, dependendo de sistemas a sua organização articulada 

e regularizada. Esta organização é inestimável num campo em que com muita frequência 

a subjetividade se substitui à objetividade com consequências inevitáveis na seleção e no 

uso destes elementos. Três casos paradigmáticos são os da dimensão/proporção do papel, 

do grau de dureza da grafite e da dureza de lápis de cor.  
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Relativamente ao papel, a norma ISO 216 de 1975 organiza as dimensões de uma 

determinada proporção de retângulos em múltiplos com uma nomenclatura regularizada, 

constante e geral57. O retângulo-referência é uma proporção direta com a razão 

matemática √2, resultado geométrico do rebatimento da diagonal de um quadrado, que se 

organiza em termos de dimensões, na duplicação do lado menor com acertos ao 

milímetro. A escala organiza-se sob a numeração da letra A, correspondendo o aumento 

da sua numeração a dimensões decrescentes de papel. 

Quanto à grafite, a partir do momento em que Nicolas-Jacques Conté (1755-1805) 

em 1795 incorporou argila em grafite, foi possível variar a sua dureza. Quanto maior a 

incorporação de grafite, menor a quantidade de pigmento depositada e consequentemente, 

menor a intensidade da grafia produzida e vice-versa. O grau de dureza da grafite tem 

sido medido através de várias escalas, que têm vindo a ser unificadas num conjunto que 

numera as grafites macias sob a letra B e as grafites duras sob a letra H, com o valor 

médio a ter a designação de HB. Tratando-se de uma escala comercialmente veiculada e 

reconhecida, não é no entanto constante e regular em termos de valores universalmente 

aceites, o que permite que marcas diferentes possam produzir sob a mesma designação 

grafites com tonalidades diferentes, como se pode verificar na imagem 2. 

 

 
 
 

No que respeita aos lápis de cor, não existe qualquer normalização que permita 

distinguir de modo sistemático as diferentes durezas que possam apresentar. A sua 

caracterização em termos de dureza é bastante lata, sendo empregue com frequência a 

adjetivação de macio pelos fabricantes. Na falta de um sistema que regularize e articule 

esta designação com outras relativas ao grau de dureza da mina deste material, tal acaba 

por ficar ao critério dos fabricantes, com a consequente subjetividade que lhe está 

associada. 

 

 

 
57 Esta norma foi desenvolvida pela International Organization for Standardization em 1975 e revista em 
2007. Nos Estados Unidos é empregue uma outra escala. 

Fig. 2 – tonalidades obtidas através de tratamento informático uniforme de manchas produzidas com a 
mesma saturação por três lápis de marcas diferentes e o mesmo grau de dureza (HB). 
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Enquanto a proporção/dimensão do papel se encontra normalizada, sendo possível 

adquiri-lo e utilizá-lo em função de critérios regulares e constantes, tal sucede em menor 

medida no grau de dureza de grafites, com uma escala cujos termos não são constantes. 

Sem qualquer escala que não a de uma muito subjetiva adjetivação por parte dos 

fabricantes, encontra-se o grau de dureza de lápis de cor, que não obedecendo a qualquer 

normalização, depende exclusivamente para a sua caracterização do arbítrio dos 

fabricantes. Neste quadro, meios e suportes tão simples e comuns estão sujeitos de modo 

diferente à regra e ao sistema.  

A técnica é um conjunto de procedimentos relativos à utilização de materiais sobre 

suportes, configurando aqueles mais eficazes e abrangendo aspetos relativos à segurança 

e higiene na manipulação de meios e suportes e conservação da obra final. Por natureza, 

a técnica é uma sistematização da experiência que não sendo de uso obrigatório, acaba 

muitas vezes por ser vinculativo, dada a sua eficácia e previsibilidade de resultados.  

O emprego de uma técnica que sendo em si fruto de uma normalização não 

comporta necessariamente a perda da capacidade inventiva do artista. Tal é 

particularmente verdade no caso do desenho, cuja história remontando a milhares de anos 

apresenta um conjunto considerável de técnicas relacionadas com os seus meios 

tradicionais. Veja-se o exemplo da construção de manchas com dimensão considerável 

através do vulgar lápis. Com um diâmetro variável, a mina de grafite não permite de modo 

expedito ganhar a mancha como sucede com o pastel seco, sendo incomparavelmente 

mais fácil desenhar linhas. Assim, uma técnica que permite a obtenção de manchas é o 

traçado de malhas através da repetição controlada de linhas seja paralela entre si, 

perpendiculares, oblíquas ou uma associação entre duas ou três destas orientações. Esta 

técnica existe há centenas de anos e aparentemente tal não coartou a liberdade criadora 

dos artistas. Outras técnicas, cujo carácter processual é mais vincado, podem colocar 

algumas dificuldades à livre criação por exigirem uma sequenciação de etapas e 

eventualmente um tempo de desenvolvimento longo. Referimo-nos por exemplo à técnica 

de preenchimento cromático e tonal, seja com meios riscadores seja com tinta, que 

consiste na sobreposição de cores progressivamente mais escuras. Tal técnica permite a 

visibilidade das cores empregues, até ao limite da saturação do suporte, sendo possível 

fazer correções com cores e tons mais escuros, sobrepondo-os às cores e tonalidades mais 

claras, não sendo o inverso necessariamente verdadeiro.  
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O sistema enquanto exploração conceptual da construção de espaço no desenho 

depende em primeira instância da relação formal e espacial estabelecida com a realidade. 

Desta relação e dos princípios que lhes assistem são acionados recursos específicos. Três 

relações são possíveis de estabelecer: a representação da realidade, a construção 

autónoma e a evocação. A representação da realidade visa a construção formal e espacial 

afins a referências estabelecidas. A construção autónoma procura que a referência da sua 

produção seja exterior a caraterísticas visuais passíveis de estabelecer com a realidade. A 

evocação é todo o conjunto de construções de espaços e formas que se desenvolve sobre 

uma base que articula elementos verosímeis com outros frutos da livre imaginação 

criadora. 

Em termos estruturais podem-se considerar dois sistemas relativos à exploração 

de conceitos de espaço no desenho: o sistema interno e o sistema relacional. 

O sistema interno é relativo à natureza das características constitutivas de formas 

e espaços no que têm de específico e singular. São componentes do sistema interno: a 

construção, a configuração, a dimensão, a expressão, a cor e tonalidade e a relação.  

A construção refere-se aos modos e elementos de construção de formas e espaços, 

partindo dos elementos estruturais da linguagem gráfica: o ponto, a linha e a mancha, 

princípios fundadores dos sistemas gráficos. A utilização destes elementos pode ser 

exclusiva ou articulada, cooperando para a construção de um sentido, estético, funcional, 

ou mesmo lúdico, entre outros, do ato de desenhar. 

A partir do século XX afirmaram-se dois grandes grupos como característicos dos 

modos de construção e que contemplam diferentes suportes, materiais e técnicas: o 

desenho analógico e o desenho digital. O desenho analógico compreende a ação direta e 

manual sobre um suporte, enquanto que o desenho digital depende de uma intermediação 

de um sistema informático. Estes dois modos mobilizam não apenas a produção, como a 

veiculação e a receção de obras. O facto de ao desenho se reconhecer o papel como 

suporte mais corrente, não significa que seja este mesmo suporte aquele que um 

observador terá acesso, em particular com a evolução e desmaterialização do registo de 

obras. A componente material de produção não é necessariamente aquela da receção, em 

particular no universo de comunicação em que estamos inseridos e em que muitos dos 

originais nos chegam mediante meios distintos58. 

 
58 Numa visita de estudo ao Museu Rainha Sofia, em Madrid, uma aluna mostrou-se desanimada na sala da Guernica 
de Picasso. Perguntou-me onde estava o original, dado que aquele era necessariamente um estudo por ser a preto e 
branco. O facto de nunca ter visto a obra original, assim como o acesso à mesma ter sido feito através de reproduções 
e provavelmente algum tempo antes do facto, terá resultado numa memória que construiu a característica cromática. 
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A configuração é a circunscrição de uma identidade através da atribuição ou do 

reconhecimento de características próprias que elevam e distinguem um elemento dos 

restantes e de um fundo. A atribuição ou o reconhecimento de características próprias a 

uma configuração ocorrem numa série de processos de perceção, análise e produção de 

estímulos que não têm na sua grande maioria uma componente cognoscível.  

A dimensão refere-se ao espaço que é ocupado por formas ou pelo próprio espaço. 

A sua quantificação e normalização têm sido objeto de debate aceso nos últimos séculos, 

coexistindo variadas referências, inclusive na atualidade. A fundamentação da dimensão 

está na medida, que pressupõe a utilização de uma referência e a sua comparação com o 

que se pretende medir, numa articulação de conceitos que Piaget (1967) apontou como: 

conservação de dimensão, mudança de posição, sistema coordenado e subdivisão. Estes 

conceitos operam uma abstração da realidade em função da operação que se pretende 

realizar. A medida de algo subentende a conservação de dimensões de formas ou de partes 

delas em contextos diferenciados dos percecionados, assim como o emprego de um 

sistema coordenado a partir do qual se desenvolva a análise do conjunto em apreço. 

A expressão é o conjunto de elementos distintivos suscetíveis de caracterizarem a 

constituição individual de espaços e formas. 

A cor e a tonalidade relevam das suas características constitutivas: o matiz, a 

saturação e o brilho. 

Finalmente a relação reporta ao estabelecimento de relações entre as partes 

constituintes de um espaço e/ou forma. 

O sistema relacional é referente a relações estabelecidas no e com o espaço, tanto 

reportando a formas e espaços unitários como compostos e/ou múltiplos. São 

componentes do sistema relacional a quantidade, a localização, a disposição, a direção, a 

distância, a proporção, a saturação e a cor/tonalidade. 

A quantidade como vimos anteriormente é uma relação numérica em que os 

elementos de um dado sistema são contabilizados. Através de alguns elementos 

estruturais da linguagem gráfica como os pontos, a quantidade é determinante para a 

construção eficaz de espaços e formas. 

A localização reporta-se à relação espacial existente entre o/os elemento/s e o 

suporte no sentido de uma especificação do local em que ocorrem. 
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A disposição é referente à localização relacional dos vários elementos de uma 

composição. A disposição pode considerar-se regular constante, regular variável, 

irregular ou mista. Uma disposição regular constante pressupõe a obediência e 

manutenção de uma regra. Uma disposição regular variável ocorre quando a regra que 

coordena a disposição de formas e espaços sofre alguma variação organizada. Numa 

disposição irregular não é identificada nenhuma regra. Numa disposição mista ocorrem 

duas ou mais disposições de elementos. 

A direção consubstancia uma orientação da perceção das formas de acordo com 

uma progressão no espaço, em articulação com a experiência visual do observador. Na 

cultura ocidental, a leitura de textos e também a das imagens processa-se da esquerda 

para a direita e de cima para baixo. Tendo consciência destas características e percebidas 

as suas potencialidades, é possível condicionar a receção da forma ou de partes dela. A 

direção de formas é resultado de uma articulação entre as características da forma e 

elementos exteriores que condicionam a nossa perceção e experiência das formas. 

Os principais elementos externos que fundamentam a receção e contextualização 

de formas são as direções vertical e horizontal. 

Em relação a formas simples, a direção é a da dimensão preponderante, como no 

caso de linhas, ou de retângulos. Em relação a quadrados, por as dimensões dos lados que 

os compõem serem iguais e de algum modo se anularem, as direções que assumem maior 

protagonismo são as das medianas, em articulação com as linhas de referência vertical e 

horizontal. 

A distância é relativa à relação espacial entre elementos e o espaço, reportando-se 

a referências normalizadas. 

A proporção é uma relação percetiva entre diferentes elementos de um todo, quer 

isoladamente, quer em conjunto, consistindo no estabelecimento de duas relações, sendo 

o propósito da sua utilização primariamente definir questões de escala entre os elementos 

de um sistema e secundariamente estabelecer relações harmoniosas e apelativas e 

proporcionar uma execução normalizada.  

A saturação de formas é relativa ao espaço existente entre estas, sendo passível de 

medida. Quanto menos espaço exista entre formas e consequentemente menor distância, 

maior a saturação. 
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A cor/tonalidade relevam neste caso de uma relação existente entre os vários 

elementos do sistema, podendo alterar os dados de cada constituinte individual. 

Sistemas espaciais - A um nível diferente do abordado nos itens anteriores reside 

a aplicação de sistemas na construção de espaços, concretamente na sua aplicação em 

vista de um objetivo mormente formal. Aborda-se em especial a perspetiva, pelo seu 

carácter estrutural no desenho de espaços.  

De um modo articulado, a perspetiva assume duas materializações convergentes 

– a perspetiva linear e a perspetiva atmosférica, cuja utilização conjunta evoluiu durante 

o Renascimento para soluções que ainda na atualidade lhes são tributárias. A perspetiva 

linear foi desenvolvida no sentido da normalização, possuindo afinidades estruturais com 

o sistema percetivo e ainda que apresentando inúmeros problemas é eficaz na construção 

e espaços e formas. 

A perspetiva parte do espaço euclideano enquanto sistema coordenado, 

recorrendo à utilização/construção de referências num quadro sem limites, cooperando 

para o desenvolvimento de três dados estruturais do desenho de espaços: a localização, a 

direção e a distância. Neste sentido, cabe à perspetiva primazia por configurar modos 

normalizados não apenas de construção espacial e formal, como do seu reconhecimento 

e configuração como paradigma da realidade59. Importa refletir sobre os modos como a 

perspetiva se assumiu como referência virtualmente única de (re)construção de espaços 

na transição da Idade Média para o Renascimento. 

O termo perspetiva empregue no singular não é o mais adequado, dada a variedade 

de explorações que se verificaram no passado e que conduziram às soluções atuais. Com 

efeito, a perspetiva da Antiguidade clássica não é a mesma da Renascença. À primeira 

falta um sistema coordenado que congregue as perspetivas dos elementos, que surgem 

isolados e cada um constituindo um sistema perspetivo próprio, enquanto o segundo vive 

da unificação estrutural dos elementos de uma cena. Esta diferença comporta uma 

exploração mimética parcial em que cada elemento tem uma exploração realista e um 

conjunto incongruente (aos nossos olhos) enquanto no Renascimento tal construção 

parcial e a proximidade ao que é visto são preteridas em favor da fidelidade a uma unidade 

(PANOFSKY, 1993). 

 
59 Tão eficaz é a realidade que a perspetiva oferece, que é muitas vezes tomada pela própria realidade, 
fazendo com que diferentes explorações, eventualmente mais próximas até da perceção humana sejam 
arredadas como dissonantes (FLORENSKI, 2005). 
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Na Idade Média os diferentes planos (frontais, laterais, superiores e inferiores) 

estavam reduzidos a um único plano frontal. O espaço enquanto elemento infinito não era 

conceptualmente e artisticamente valorizado por que era considerado teologicamente 

irrelevante dado o remeter contínuo para o centro de irradiação em que Deus foi 

constituído. 

Como transição da modelação de espaço medieval para soluções próximas das do 

Renascimento, assiste-se ao emprego de um eixo de fuga (PANOFSKY, 1993). 

A perspetiva renascentista é um sistema coordenado dependente de um conjunto 

de regras (imobilidade do observador, ponto de vista único, seleção de elementos, 

constância da construção gráfica) que abstratiza a realidade. Esta abstratização processa-

se nos termos em que Alberti a enunciou, como secção plana do cone visual em que a 

posição e forma dos elementos vistos-representados são causa e efeito uma da outra, 

sendo assim relativas e não absolutas. 

São duas as funções principais da perspetiva que se desenvolveu a partir do 

Renascimento: estruturar a construção de espaços e formas e comunicar esta construção 

eficazmente a outrem. Não é objetivo da perspetiva a tradução da realidade visualmente 

percetível, mas a reconstrução de uma realidade ainda que tributária da percetível segundo 

os seus próprios termos. Trata-se, pois, de uma realidade que corresponde aos termos e 

natureza deste sistema, ou seja, fundamentalmente regular, ortogonal e linear e tributária 

das regras dos sistemas adotados. 

 
 

CONCLUSÃO 

 
A regra e o sistema na estrutura da construção de espaço no desenho permitem 

lidar de modo expedito e controlado com dados díspares, normalizando conteúdos e 

processos. Tal possibilita a antecipação de resultados e resolver contingências que se 

apresentam no processo criativo, como aquando a sua receção. A regularidade é 

igualmente um fator de importantes referências conceptuais materializadas em soluções 

formais.  
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As valências que o sistema proporciona estão diretamente relacionadas com as 

suas falências na medida em que relevam das mesmas circunstâncias – as suas 

características constituintes. As relações existentes entre as partes de um sistema, a ordem 

e a regularidade possibilitam desenvolver um trabalho assente em estruturas definidas e 

definíveis, permitindo abordagens gerais em benefício da rapidez e do carácter não 

casuístico. A objetividade que releva da sistematização não implica necessariamente uma 

perda da capacidade criativa, antes devendo ser adequada. Inevitavelmente as 

regularizações que estão presentes na origem vão ser partilhadas aquando a receção dos 

desenhos.  

A regra e o sistema sendo ferramentas úteis de compreensão e representação da 

realidade não são, no entanto, infalíveis, envolvendo sempre uma componente subjetiva 

não negligenciável e sobretudo conceitos que não conseguem até ao momento abarcar 

toda a riqueza e diversidade da realidade. 

A regra e o sistema estão presentes em diversas instâncias da nossa vida desde o 

nascimento, não são um dado adquirido, tendo que ser ativamente trabalhados para que 

deles resulte não apenas a eficácia, mas sobretudo o desenvolvimento da criatividade. 

Estando a regra e o sistema igualmente presentes em várias instâncias das estruturas de 

construção de espaço no desenho, em níveis variáveis e nem sempre cognoscíveis e 

voluntários, deles decorre enorme vantagem pelo controlo que permitem sobre vários 

elementos. Este controlo, associado à previsibilidade de resultados e à eficácia devem ser 

encarados sempre como meio e não como fim em si mesmos, podendo como tal coartar a 

criatividade. 
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O DESPERTAR DO DUCTUS NO ENSINO E NA PRÁTICA DO DESENHO 

Ductus awakening in education teaching and practice 
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Abstract 

This review aims at presenting a viewpoint of the concept of ductus applied to teaching and 
learning of drawing. Ductus can be understood as an element that synthesises learning and 
idiosyncrasy in the act of drawing. Although knowledge is transmitted to the group, knowledge 
is incorporate within oneself, it is made subjective or personal. Thus, the ideas of uniqueness and 
collective emerge. It is through significant learning experiences that the student builds knowledge 
and ability to apply it. Ductus applied in the teaching of drawing highlights the importance of the 
teacher’s role in the student's learning path. 

 

Resumo 

A presente revisão propõe uma visão do conceito de ductus aplicado à aprendizagem e ao ensino 
do Desenho. Por ductus pode-se entender o elemento que reúne na ação de desenhar singularidade 
e aprendizagem, isto é, ainda que os conhecimentos sejam direcionados ao grupo, é de modo 
individual que são interiorizados e interpretados. Ao longo deste texto, emergem duas ideias 
simultaneamente antagónicas e complementares: a singularidade e o coletivo. É numa 
aprendizagem significativa, construída pelo próprio aluno, que é possível o desenvolvimento de 
um modo particular de gerir e aplicar esses mesmos conhecimentos, numa permanente busca de 
si. Ductus surge então como a idiossincrasia do Desenho, que emerge através de movimentos 
automáticos. O desenvolvimento do ductus no ensino do Desenho remete-nos para a importância 
do papel do professor no percurso de aprendizagem de cada aluno, procurando uma relação mais 
próxima que permita a auscultação de cada elemento e um apoio e acompanhamento permanentes, 
tendo em vista a sua formação integral, que sobrepuja os limites do Currículo.  
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INTRODUÇÃO 

Ductus: ação de conduzir; construir; traçado; traço; risco.  

O tema que se assume como fio condutor deste texto procura a compreensão do 

papel desempenhado pelo docente no sentido de estimular a 

exploração/construção/desenvolvimento das caraterísticas gestuais singulares que cada 

discente imprime no Desenho, assim como a análise concreta destas mesmas 

caraterísticas. O resultado obtido da representação de uma mesma imagem, por dois 

alunos nunca origina desenhos iguais, mesmo tendo usado as mesmas técnicas, os 

mesmos materiais, os mesmos suportes. Assim, torna-se imprescindível a introdução do 

conceito de ductus, entendido como as subtilezas gráficas que cada um inculca no 

Desenho o tornando único e pessoal. No entanto, este é um processo que pode ser 

potenciado ou então neutralizado, por uma didática menos sensível a este género de 

questões, daí a relevância do papel do docente e das suas opções metodológicas. 

Este tema abre portas para a valorização e desenvolvimento das capacidades e 

singularidades de cada aluno, num contexto em que o modelo de ensino “se baseia 

estruturalmente, na construção de grupos homogéneos de alunos…” (RAMOS DO Ò, 

2007, p. 110). Portanto, embora se considere a Escola como espaço privilegiado de 

desenvolvimento da responsabilidade social perante o coletivo, entende-se que na área 

disciplinar do Desenho é tão inevitável quanto necessário um trabalho mais 

individualizado. Contudo, entende-se que ambas as perspetivas convivem 

harmoniosamente no contexto escolar, não chegando a interpor-se.  

Ductus, do latim ducere, segundo Ramón Padilla (2007, p. 116) “es la forma de 

escribir que se convierte en el elemento rítmico y estructurador de todas las obras”. 

Através do ductus, o significado e conteúdo dos desenhos adquire um sentido e valor 

próprios, emergindo como parte integrante de uma teia gráfica que, no fundo, expressa o 

mundo interior do desenhador. Deste modo, encontra-se do lado oposto de qualquer modo 

mecânico e impessoal de desenhar, pois define um Desenho mais humano. O modo como 

se perceciona a realidade, assim como a ação motora e gestual exercida para a representar 

através do Desenho revelam estruturas e processos percetivos, neurológicos, motores e 

emocionais. A capacidade de percecionar uma determinada realidade ultrapassa a mera 

receção de estímulos sensoriais, tendo em conta que exige a ativação de funções 

complexas como a atenção e a memória. Assim, considerando que desenhar implica um 
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controlo mental da mão, será interessante perceber até que ponto este processo, se levado 

a um extremo, tem um efeito contrário à tentativa de singularização do traço, já que um 

gesto unicamente cerebral não deixa espaço para os automatismos também associados ao 

ductus. No entanto, seria mais pertinente pensar na possibilidade de conjugar as duas 

vertentes: “una educación del ojo y del dominio de las destrezas básicas como fundamento 

para alcanzar la libertad expresiva, sin que esta formación condicione la voluntad y la 

intención creativa” (PADILLA, 2007, p. 104). Neste sentido, dever-se-á ter em conta que 

a idade e maturidade são fundamentais para a compreensão do processo de 

desenvolvimento do ductus: exemplo disso será a fase da adolescência, especialmente 

contraditória e conflituosa, já que a personalidade do indivíduo está em 

formação/construção. Assim, estas contendas não deverão ser ignoradas, caso se pretenda 

abordar o processo de ensino-aprendizagem do Desenho junto de adolescentes. 

Evidencia-se este facto devido à existência de uma forte possibilidade de o aluno 

desenvolver habilidades/astúcias, para contornar aquele que se entende ser um processo 

moroso de desenvolvimento das qualidades expressivas e singulares de cada um.  

Neste contexto, entende-se que o trabalho do professor deverá incidir mais na 

orientação de cada aluno no sentido de instigar e desenvolver o seu ductus, do que 

propriamente em conduzi-lo numa determinada direção, precisamente pelo facto desta 

condução abrir a possibilidade para a anulação do espaço de conflito e, do tempo 

necessário ao desenvolvimento do ductus na área disciplinar do Desenho.  

 

1. O que se entende por ductos 

Numa pesquisa mais alargada é possível encontrar a expressão ductus associada a 

áreas como a medicina, a paleografia ou a grafologia, podendo encontrar-se nestas 

últimas, pontos de contato com o Desenho. Na paleografia e grafologia a expressão ductus 

designa “… o sentido do movimento da mão para traçar as letras, de acordo com o cânone 

habitual, podendo ser pausado ou lento ou, por contraposição, cursivo ou rápido, 

exercendo, em qualquer dos casos, marcada influência na forma ou aspeto que a escrita 

se apresente à vista” (MARQUES, 2002, p. 82). No Desenho, este termo pode ser 

assimilado de um modo análogo, definindo-o como a ação motora, através da qual se 

conduz um meio riscador que nos permite construir uma determinada forma, composta 

por um conjunto de registos gráficos.  
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Através do ductus, o significado e conteúdo dos desenhos adquire um sentido e 

valor próprios, emergindo como parte integrante de uma teia gráfica reveladora do mundo 

interior do desenhador. Consequentemente, encontra-se do lado oposto de todo e qualquer 

modo mecânico e impessoal de desenhar, pois define um Desenho mais humano, no qual 

os erros se denotam, as linhas tremem, hesitam, entrecruzam, apagam. Trata-se de um 

Desenho que se funde com o autor e a sua personalidade, pois  

“cuando se dibuja - al igual que se escribe manualmente -, además de 
los códigos de “grafías” aprendidas, subyace un modo primigenio o 
arquetipo como manifestación de la naturaleza e idiosincrasia 
individual y del acopio cultural adquirido, proyectado a través de una 
gestualidad propia” (PADILLA, 2007, p. 105).  

De facto, o Desenho e a grafologia, partilham caraterísticas e interesses, no sentido 

em que, tal como o primeiro, esta prática foca-se precisamente na expressão da 

personalidade: da caligrafia e da sua natureza automática, apenas alcançada com a prática 

da escrita manual. Deste modo, o Desenho, tal como a escrita, pode ser considerado como 

a consequência de um registo de movimentos gráficos singulares, nos quais o controlo 

intelectual não impede a projeção espontânea da natureza psíquica do autor. 

Como expressão do “eu”, o ductus pode comportar algumas controvérsias, 

particularmente quando analisado em estudantes da disciplina de Desenho, em plena fase 

da adolescência. Assim, se o objetivo único e claro do docente for o desenvolvimento da 

expressividade e dos aspetos gráficos do Desenho, poderá ter duas possíveis 

consequências: retirar o valor e importância do Desenho representativo de cariz mimético, 

desviando-se do próprio programa da disciplina; ou conduzir o aluno ao desenvolvimento 

das suas habilidades a ponto de “falsear” um ductus, numa tentativa de imitação de um 

Desenho expressivo e singular.  

Tendo em conta que a adolescência é uma idade em que o conflito interior é vital 

para a formação da personalidade, considera-se que este fator poderá interferir 

diretamente na aprendizagem do Desenho e nas consequências gráficas do mesmo. Deste 

modo, didáticas demasiadamente diretivas/restritivas poderão condicionar esta busca do 

“eu” nas sucessivas contradições da personalidade, reprimindo a possibilidade de 

desenvolvimento de um ductus genuíno. Perante este cenário, torna-se premente entender 

o professor como observador do trabalho do aluno e orientador do mesmo, no sentido de 

lhe facilitar os meios necessários à autoconstrução do saber. Metodologias pró-ativas 

surgem, neste contexto, como estratégias pedagógicas mais adequadas ao trabalho do 
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docente/discente na disciplina de Desenho, se o propósito for evitar um “ensino” do 

Desenho empedernido, como aconteceu noutras épocas históricas62. Aprender a desenhar 

exige tempo para assimilar e interiorizar o aprendido, tanto intelectual como fisicamente. 

Só assim o ato de desenhar poderá deixar de ser uma ação exclusivamente pautada pela 

racionalidade, mas por uma combinação entre esta, a motricidade e a intuição. 

Embora ductus, traço e grafia possam ser, à partida, confundidos devido à sua 

íntima relação, cada um deles representa um componente diferente do Desenho como 

distingue Kosme de Barañano (2000, apud PADILLA, 2007, p. 116): 

“El ductus es la forma de escribir, que se convierte en el elemento 
rítmico y estructurador de todas las obras. El «trazo» es el elemento 
material, la huella dejada por el transporte de los pigmentos con un 
pincelo una pluma; así hay (…) líneas de estructura, o simplemente el 
no-trazo, los vacíos, separaciones y reservas que también determinan 
la composición de la imagen. Finalmente, la «grafía» responde a una 
actitud del propio cuerpo y mente del artista frente al soporte”. 

Deste modo, embora este texto se foque essencialmente no ductus, incorporará 

obrigatoriamente o traço e a grafia, por serem juntamente com o primeiro, parte integrante 

de malha gráfica. Daí a utilização da expressão “graficar”, que neste texto deverá ser 

entendida como a ação que aglutina ambos os conceitos. O exercício do Desenho implica, 

de facto, um “graficar”, em que se combinam os diferentes tipos de pressão exercida sobre 

o material riscador, mudanças de direção do traçado ou adaptação do mesmo àquilo que 

se pretende representar, assim como movimentos compulsivos das articulações que 

inevitavelmente se incorporam no próprio Desenho: dedos, mãos, pulso, braço, ou seja, a 

totalidade do corpo em ação. Todas estas ações motoras interferem no aspeto final do 

Desenho produzindo detalhes gráficos capazes de abarcar um caráter único e uma marca 

pessoal a qual se poderá apelidar de individualidade do desenhador.  

 

1.1. Ductus como gesto físico 

Como já foi mencionado, a expressão ductus comporta em si uma ação puramente 

física, visto que o rastro deixado no suporte pelo instrumento conduzido tem outras 

designações. Portanto, a aprendizagem do Desenho implica antes de mais uma “educação 

 
62Exemplo disso é a instrução artística das antigas Academias, caracterizada por uma rigidez que apenas 
permitia ao estudante a reprodução exata de desenhos de artistas. Assim, o principal objetivo era apenas o 
desenvolvimento das destrezas manuais em detrimento do desenvolvimento de uma expressividade gráfica 
singular. 
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da mão”, ou seja, o desenvolvimento de uma relação estreita entre o cérebro e o corpo, 

de modo a materializar as perceções visuais e/ou o imaginário gráfico. Segundo Padilla 

(2007, p. 123) é a mente que desenha, logo, “los instrumentos corporales (mano, brazo, 

dedos), las particularidades gráficas no obedecen a la lógica de sus movimientos 

involuntarios sino a la exteriorización de las decisiones del cerebro”. O modo como se 

perceciona a realidade, assim como a própria ação motora e gestual exercida para 

representá-la através do Desenho, revelam estruturas e processos percetivos, 

neurológicos, motores e emocionais. É esta implicação física e mental do indivíduo que, 

se desenvolvida ao nível da praxis do Desenho, poderá revelar um traço e grafia 

singulares.   

Perante este cenário, entende-se que, por detrás da teia gráfica que surge no suporte, 

estão uma série de ordens cerebrais que correspondem aos movimentos e articulações 

entre braço, mão e dedos, onde os músculos exercem um papel primordial. É comum 

afirmar-se que, quando se desenha, o meio riscador tem de funcionar como um 

prolongamento do corpo e particularmente da mão, de modo a que os movimentos fluam, 

numa articulação entre o sistema neurológico e os movimentos anatómicos. Conquanto, 

esta harmonia implica forçosamente um treino intenso de modo a desenvolver as 

destrezas manuais que permitirão uma diversidade gráfica, espontânea e genuína. Assim, 

o resultado que surge no suporte revela a naturalidade dos movimentos e a singularidade 

gráfica, o que não deverá ser confundido, em momento algum, com a simples habilidade 

manual simuladora de uma linguagem gráfica singular, tratando-se na realidade de uma 

ação constrangida e desprovida de personalidade. Em contexto escolar, provavelmente 

devido a uma forte componente experimental, por vezes os estudantes optam 

racionalmente por um tipo de grafismo, o que apenas indicia uma personalidade ainda em 

formação e consequentemente uma necessidade incessante de buscar a sua singularidade 

num contexto coletivo. O desenvolvimento do ductus exige, necessariamente, tempo: 

para a interiorização das aprendizagens; para alcançar um nível de articulação entre o 

cérebro e as ações motoras do corpo; e para atingir um grau de maturidade que permitirá 

ultrapassar o bloqueio produzido pelo medo de errar tão comum numa fase inicial da 

aprendizagem do Desenho, que condiciona fortemente o emergir das emoções na matéria 

gráfica. Consequentemente, para aprender a desenhar e desenvolver o ductus, é 

imprescindível aliar estas etapas a uma prática incessante do Desenho. Embora, por vezes, 

estas fases sejam encurtadas ao longo do percurso académico dos estudantes, a verdade é 
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que o processo de aprendizagem do Desenho não termina aquando da conclusão da 

licenciatura, este é contínuo e até ininterrupto. Assim, a prática do Desenho torna-se parte 

integrante de quem a exerce, tornando-se, para o desenhador, tão natural e imprescindível 

como qualquer outra necessidade vital. Numa perspetiva artística, é este tipo de praxis 

continuada que origina o desenvolvimento do “graficar”, e de um grau de concentração 

ótima que possibilite uma coordenação harmoniosa entre o pensamento consciente e o 

inconsciente, os propósitos artísticos, a intuição e as emoções. O ato de desenhar 

ultrapassa, assim, o mero prazer motor da infância, já que se alia ao prazer intelectual e 

emocional.  

 

 1.2.  Ductus como qualidade expressiva e singular do Desenho 

Atualmente, o espaço para trabalhar a individualidade nas salas de aula, é 

extremamente reduzido, pelo que o professor se depara com uma sucessão de obstáculos 

até conseguir dar a atenção e prestar o apoio de que cada aluno necessita para que a 

aprendizagem aconteça. Na disciplina de Desenho, este tipo de impedimentos condiciona 

bastante o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, particularmente nesta área, é 

premente que professor e aluno tenham uma relação de proximidade que permita ao 

docente conhecer cada elemento do grupo de forma a orientá-lo no seu percurso de 

aprendizagem. 

Quando se abordam temas como ductus, traço e grafia inerentes ao Desenho, é 

quase automático o recurso à palavra ‘expressão’. Esta palavra, quando aplicada no 

campo do Desenho, poderá ser interpretar como a disposição através da qual se permite 

“que la acción esté dirigida por la voluntad para que se liberen y emerjan las pulsiones 

interiores, a través de los medios de dibujo que se utilizan” (PADILLA, 2007, p. 105). 

Quando o sujeito se concentra e se envolve plenamente na atividade que está a realizar, 

acaba por expressar de uma forma plena e espontânea o seu “eu”, a sua personalidade.  
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Csikszentmihalyi (2010) define este envolvimento como a energia psíquica que o 

sujeito deposita nas tarefas que realiza, o que origina o chamado estado de fluxo63. No 

entanto, todos estes processos experienciais funcionam como um ciclo, pois, tal como a 

personalidade, deposita energia psíquica nas tarefas que vão de encontro aos seus 

interesses e uma tarefa poderá, por sua vez, despertar na personalidade outros interesses. 

Ora, transportando estes conceitos para o ensino do Desenho, estes percebem-se quando 

o aluno se envolve de tal modo numa proposta de trabalho, que o gesto flui. Daí que, por 

vezes, seja possível observar nos desenhos o grau de entusiasmo e dedicação depositado 

no exercício. Seguindo a linha de pensamento de Csikszentmihalyi (2010, p. 71) após 

uma experiência de fluxo “la persona se va convirtiendo en un individuo único, menos 

predecible, poseedor de habilidades poco comunes”. Portanto, o desenvolvimento das 

capacidades e caraterísticas singulares dos indivíduos supõe um envolvimento emocional 

nas atividades que realiza, o que também se aplica ao Desenho, pois libertar a expressão 

supõe permitir que emerja a capacidade emocional do sujeito, “transgrediendo esquemas 

aprendidos, desaprender reglas adquiridas para aprender sobre uno mismo” (PADILLA, 

2007, p. 105). É perante este cenário que se revela a pertinência do docente estimular o 

aluno para que este seja sujeito da sua própria formação, ou seja, despertar no aluno a 

necessidade de autoconstrução e autogestão da sua aprendizagem.  

O percurso escolar é marcado não apenas pela aprendizagem de conteúdos 

previamente programados, mas particularmente pela interiorização de valores e 

conhecimentos que determinam a personalidade do aluno. Assim, a Escola fornecerá os 

meios de que este necessita para uma permanente busca de si e daquilo que o torna 

radicalmente singular num contexto de ensino em que a homogeneidade impera, mas 

sobretudo num contexto artístico em que a singularidade autoral tem vindo a ganhar 

expressão. No Desenho, a linguagem gráfica assume um vínculo direto com as 

necessidades expressivas do autor e a sua urgência em manifestar as ideias e emoções que 

o guiam. Segundo Padilla (2007, p. 106) “…el dibujo es un registro de la acción, un 

manifiesto gráfico en el que se reflejan los procesos mentales por los que se produce y, 

en consecuencia, un estimable documento enunciativo de la personalidad propia”. 

Contudo, estas afirmações podem levar a que se interprete este texto como uma apologia 

 
63 Csikszentnihalyi (2010, p. 16) define o conceito de fluxo como sendo “el estado en el cual las personas 
se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles; la experiencia, por sí misma, 
es tan placentera que las personas la realizarán incluso aunque tenga un gran coste, por el puro motivo de 
hacerla”. 
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a didáticas fundamentadas essencialmente em princípios de autoexpressão em detrimento 

do desenvolvimento das destrezas manuais e representativas. Contudo, aquilo que se 

propõe é uma articulação entre ambas, até porque, do ponto de vista da aprendizagem do 

Desenho, iniciar o aluno nos automatismos expressivos antes do desenvolvimento das 

destrezas manuais e representativas poderá acarretar-lhe uma série de obstáculos. 

 

1.3. O ductus na aprendizagem do Desenho 

Entende-se que, num contexto escolar de ensino do Desenho, o desenvolver do 

ductus não deveria ser encarado como um objetivo de primeira linha, mas antes como um 

propósito transversal ao tempo e às propostas de trabalho. A gestualidade e a 

espontaneidade inerentes aos automatismos que caraterizam uma matéria gráfica de teor 

singular não se estimulam isoladamente e em particular numa proposta de atividade, mas 

simultaneamente a qualquer exercício sugerido pelo docente. A singularidade que cada 

um deposita involuntariamente em todo o processo percetivo e de interpretação de uma 

determinada realidade, condiciona inevitavelmente a linguagem gráfica que emerge no 

suporte. A aquisição dos conhecimentos e destrezas representativas no Desenho exigem 

uma importante ação formativa, de modo a que o aluno possa dispor das ferramentas 

necessárias para representar no suporte o seu modo de percecionar o mundo. Contudo, 

Ramón Padilla (2007, p. 89) destaca algo que, do ponto de vista da docência, se considera 

essencial: muitas destas “…destrezas – aquellas que se adaptan a la propia manera de 

entender – devienen finalmente en acciones involuntarias, en reacciones automáticas de 

ejecución”. Logo, para alcançar um certo grau de interiorização dos conhecimentos que 

permita a sua materialização quase que involuntária, é vital uma prática regular do 

Desenho. O ductus surge, nesse momento, como uma consequência de um trabalho de 

busca de si, e do ultrapassar do medo de errar. Só o facto de o aluno perder parte desse 

receio, permitir-lhe-á avançar no sentido de desbloquear o controlo intelectual exercido 

sobre os seus movimentos e, por conseguinte, sobre a sua grafia. O docente exerce, nesta 

fase, um papel fundamental de indutor e orientador da aprendizagem do aluno, o que 

exige uma proximidade razoável entre professor-aluno.  
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Embora, numa fase inicial, estas questões possam parecer simples, a verdade é que 

desenvolver o ductus na disciplina de Desenho, é um objetivo complexo cujo trabalho 

transcende os tempos letivos e os programas da disciplina. Deste modo, tendo em conta 

que a sociedade atual se encontra em permanente mutação, e considerando a escola como 

uma instituição de reprodução, mas também de transformação social, insistir em didáticas 

fixas seria questionável. O que se sugere são estratégias pedagógicas que orientem o aluno 

no sentido da permanente prática do Desenho, e da não castração dos movimentos físicos 

inerentes a si, e logo ao seu ductus. Recorre-se ao termo orientar, por se entender que a 

ideia de “ensinar" a desenhar é discutível, pois que não existem fórmulas que garantam a 

aprendizagem do aluno. Deste modo, ao assumir o papel de orientador, a docente partilha 

com o aluno a responsabilidade de construir o seu percurso de aprendizagem, através de 

uma atitude proactiva, crítica e reflexiva. Neste contexto, o termo orientar não é utilizado 

no sentido de dar rumo ou impor conhecimentos, limites ou direções. Reporta-se antes ao 

questionamento que impulsione a ação crítica e auto-reflexiva, ao apoiar o discente na 

sua aprendizagem dando-lhe as pistas e fornecendo-lhe as técnicas necessárias para a 

construção dos conhecimentos, tendo em conta que a sua idade/maturidade ainda não lhe 

permitem uma aprendizagem totalmente autónoma e livre da presença do docente. A 

prática do Desenho demanda uma autonomia do aluno (ainda que em desenvolvimento) 

mas, acima de tudo, um interesse voluntário pela aprendizagem e uma ânsia permanente 

por novos estímulos e desafios, impulsionadores da sua evolução no processo de 

autoconstrução do saber.  

Assim, antes de qualquer intento de desenvolvimento do ductus, o professor deverá 

promover e encontrar condições para despertar o aluno de uma passividade inveterada 

advinda de um sistema de ensino ainda bastante reativo, que não lhe permite uma 

participação ativa, reflexiva, e mormente voluntária. Desenhar é um ato voluntário de 

entrega e de envolvimento pleno nas tarefas, que acarreta consigo um misto de 

sentimentos como medo, frustração, curiosidade, crítica, autonomia, intuição, coragem, 

obstinação, paixão. Todas estas sensações que o aluno experiencia nesta prática, 

enriquecem o seu modo de percecionar o mundo, e interferem na formação da sua 

personalidade. Neste sentido, a mão deve ser treinada para desenhar com um certo grau 

de autonomia gestual em concordância com um controlo deliberado, do qual resulte um 

aspeto gráfico onde as sensações e perceções emotivas intrínsecas ao autor aflorem. O 

ductus, na aprendizagem do Desenho, poderá resultar de uma atitude de abertura, 
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interesse e participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem. É nesta fase que 

o papel de orientador do docente adquire uma função vital: a de não permitir que o aluno 

se desvie das dificuldades que surgem, e que o levam por vezes a refugiar-se num espaço 

de maior conforto que será a pura autoexpressão. Esta afirmação pode parecer 

contraditória, mas, se entendermos o ductus como inerente à personalidade do autor, e 

tendo em conta que a personalidade também se forma nos espaços de conflito e 

contradição, faz sentido afirmar que este só se pode desenvolver na inquietude, na 

permanente busca da relação entre o intelecto, a intuição e o adestramento motor. O 

ductus resulta de uma experiência que flui, que surge do íntimo de cada um, e não tanto 

de uma escolha racional e constrangida do intelecto. Todo o processo de ensino-

aprendizagem intrínseco à disciplina de Desenho sobrepuja os limites do currículo 

manifesto e da pura racionalidade, tendo em conta que o aluno não adquire apenas os 

conhecimentos pré-estabelecidos pelos programas, mas desenvolve-se integralmente 

enquanto ser humano e ser social. Deste modo, não se entende o ductus como o ponto de 

partida da aprendizagem do Desenho, mas como parte integrante de todo o processo, que 

se desenvolve e evolui ao longo da experiência prática. 

 

2. Do despertar do ductus num contexto de ensino do Desenho 

“…con independencia de que sea el mismo modelo para diversos 
estudiantes, es posible identificar su autoría sin necesidad de leer la 
firma, incluso cuando cambian de técnica o de tema” (PADILLA, 
2007, p. 127). 

A abordagem que se pretende fazer do ductus num contexto de ensino da disciplina 

de Desenho, não se encerra no adestramento da ação motora e condutora do meio riscador, 

mas contempla uma perspetiva mais alargada e complexa que extrapola a matéria gráfica, 

focando-se na formação integral do aluno.  

O trabalho em contexto escolar permite confirmar que tanto as propostas de 

trabalho, como as estratégias e metodologias adotadas, têm influência direta não só na 

qualidade dos trabalhos, como também no envolvimento do aluno nos mesmos. Deste 

modo, unidades didáticas que estimulem a implicação do aluno nas propostas, poderão 

ter efeitos positivos na superação de parte do medo que bloqueia o seu gesto; exemplo 

disso são atividades com meios riscadores de caráter permanente. Neste contexto, tanto 

as propostas de trabalho como as emoções e a motivação induzida pelo docente são 

determinantes para o amadurecimento de um gesto espontâneo e singular. Tomás Ortiz 
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refere-se às emoções e motivações como sendo “verdaderos impulsores de cualquier 

aprendizaje humano” (ORTIZ, 2009, p. 173). As emoções são determinantes no sentido 

de gerar um estado positivo ou negativo em relação à aprendizagem, logo, embora em 

contexto escolar não sejam tão valorizadas, o facto é que a componente emocional 

representa um importante reforço da motivação, o que se torna fulcral em áreas 

disciplinares como a do Desenho. Por vezes, um comentário, gesto ou conversa exercem 

grande influência no trabalho realizado pelos alunos.  

Quando Ortiz afirma que as emoções são impulsionadoras da aprendizagem, não 

distingue se são positivas ou negativas, logo, supõe-se que as entende como um todo. 

António Damásio (2008) também defende que o processo emocional é um importante 

auxiliar da aprendizagem, já que permite que as informações se inscrevam mais 

facilmente na memória. De facto, na disciplina de Desenho verifica-se que as emoções 

pautam o trabalho do aluno. Contudo, na maioria dos casos verifica-se a sua dificuldade 

em lidar com sentimentos negativos, como a frustração e o medo de falhar, já que 

desistem perante os primeiros obstáculos. O professor surge aqui como elemento-chave, 

no sentido de ter a possibilidade de interferir no modo como estes alunos encaram as 

emoções negativas, estimulando o desenvolvimento da qualidade autotélica da sua 

personalidade. Pessoas com personalidade autotélica, segundo Mihaly Csikszentmihalyi 

encaram os obstáculos como desafios e estímulos, vivenciando assim, experiências de 

fluxo. Logo, “… cuando la experiencia es autotélica, la persona está prestando atención 

a la atividad por sí misma, y cuando no es así, la atención se centra en las consecuencias” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p. 110). 

 Os objetivos e interesses de cada aluno interferem diretamente no modo como este 

experiencia e se envolve numa determinada proposta, do mesmo modo, que um exercício 

poderá despertar no aluno novos interesses, que condicionarão a formação da sua 

personalidade. Quando um aluno afirma que não gosta de um determinado exercício, nem 

sempre corresponde à verdade, já que, muitas vezes, se trata apenas de uma reação 

defensiva a uma atividade que o confronta com as suas fragilidades. Por conseguinte, 

objetivos claros e regras estáveis poderão ser benéficos, já que aumentam a possibilidade 

de uma determinada atividade ser agradável para o aluno. Contudo, há que introduzir 

neste ponto o fator desafio, pois se os objetivos estiverem ao nível das capacidades dos 

alunos, este poderá exercer um papel fundamental no que toca à motivação. 

Consequentemente, o aluno experiencia um sentimento de satisfação, ao perceber que é 
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capaz de corresponder às metas propostas, sentindo-se estimulado para os desafios 

seguintes. Todavia, será difícil progredir na aprendizagem – em particular na 

aprendizagem do Desenho – sem enfrentar as dificuldades e frustrações que surgem, pelo 

que o apoio, acompanhamento e suporte do professor se torna crucial nesta fase. Realce-

se, no entanto, que se o trabalho do professor é importante, a turma também desempenha 

um papel fundamental no que toca ao estímulo e motivação dos colegas mais receosos. 

Sendo o intuito central do professor a aprendizagem do aluno, é importante criar um bom 

ambiente na sala de aula64, já que a comunicação não-verbal “es fundamental para 

mantener la motivación y el interés del alumno en clase” (ORTIZ, 2009, p. 244).  

Estudos na área das neurociências têm vindo a demonstrar o quão fundamental é 

propor aos alunos exercícios adequados ao seu desenvolvimento neuro-hormonal e 

cerebral. Assim, atividades que permitam observar, interpretar, refletir e experimentar, 

são um estímulo basilar para o desenvolvimento integral do adolescente. Tarefas mais 

sistematizadas e repetitivas desperdiçam as potencialidades inerentes aos chamados 

“períodos sensíveis”65, cuja maior incidência corresponde precisamente à etapa infantil e 

adolescente.  

Assim, torna-se relevante ter em consideração as potencialidades do processo de 

ensino-aprendizagem junto de adolescentes, tendo em conta que esta poderá ser 

considerada a etapa da vida humana mais oportuna para abordar, não o desenvolvimento, 

mas o “despertar” do ductus. O despertar, tal como o desenvolver deste caráter singular 

do Desenho, não resulta do acaso, mas de uma dedicação total, uma praxis constante, que 

inevitavelmente necessitam de tempo e do apoio do docente. Assim, cada aluno tem um 

ritmo, aptidão e vontade distintos, daí que num mesmo grupo se possam verificar 

diferentes níveis de progressão.  

O ductus surge da simbiose entre o conhecimento e a experiência, ou seja, quando 

o conhecimento se entranha no fazer, quando deixa de ser algo puramente consciente e 

forçado, para fluir, tornando-se parte da mão, do corpo, da alma. Deste modo, os receios 

e bloqueios, tão evidentes no inicio da aprendizagem, desvanecem gradualmente, não só 

através da prática, mas acima de tudo através de um envolvimento pleno em todo o 

 
64 Considera-se bom ambiente como sendo um espaço de concentração e de partilha que pontualmente 
origine conflitos instigadores da capacidade crítica e reflexiva do aluno. 
65Segundo Tomás Ortiz (2009), períodos sensíveis são espaços de tempo propícios à aprendizagem, 
determinados por fatores como a complexidade do meio ambiente e a própria capacidade motivacional e 
emocional de cada um. 
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processo de construção do desenho. Embora desenhar seja aparentemente uma ação 

puramente motora e cerebral, a verdade é que os movimentos dirigidos pelo cérebro 

interatuam em uníssono com as ações impostas pelo inconsciente. Logo, ao desenhar, o 

aluno não consegue apartar-se da experiência vivida, do seu modo de entender o mundo, 

e de percecionar e interiorizar os saberes. A sua capacidade de fundir o conhecimento 

formal com a sua bagagem vivencial e afetiva permite que aconteçam determinados 

automatismos que evidenciam no desenho o seu caráter singular. Este ténue avivar das 

caraterísticas gestuais surge da interseção do trabalho do docente com o do discente. O 

acompanhamento e a auscultação de cada aluno, permitem iniciar um trabalho de 

consciencialização do aluno do seu processo de aprendizagem, assim como das suas 

características expressivas, através do desenvolvimento da capacidade de observação e 

reflexão. Todavia, este não é um trabalho que permita ver resultados numa só aula, mas 

que demanda uma insistência no sentido de incutir nos alunos a ideia de que o processo 

de aprendizagem do Desenho não só é longo, como é ininterrupto. Contudo, esta não é 

uma ideia de fácil interiorização, tendo em conta que a maioria dos alunos anseia por 

resultados instantâneos. Neste contexto, torna-se necessária uma atuação individualizada 

por parte do docente que lhe permita ouvir e conversar com cada aluno de modo a que 

persistam no seu percurso. Esta auscultação poderá permitir que o professor adapte as 

propostas e materiais às necessidades que os alunos vão revelando. 

O universo dos materiais passíveis de serem utilizados na prática do Desenho, 

embora não tenha a capacidade de transformar o ductus do desenhador, condiciona 

inevitavelmente a sua relação com o Desenho. Contudo, é o “graficar” do desenhador 

que, quando domina os meios técnicos, os manipula e os utiliza a favor da sua 

subjetividade, portanto, o domínio dos materiais deve ser parte integrante da 

aprendizagem do Desenho. No entanto, tendo em conta que, num contexto escolar, a 

experiência dos alunos neste campo ainda é diminuta, deve-se ter em conta que a escolha 

dos materiais pode determinar os resultados dos exercícios. De qualquer modo, considera-

se premente que o discente, numa fase inicial da aprendizagem, tenha oportunidade de 

experimentar um vasto leque de materiais. 
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Fig. 1. “Isabel”, A3 (fragmento), esferográfica66 

 
Assim, o Desenho torna-se um processo racional e contido, incapaz de permitir a 

emergência do ductus, particularmente se atendermos ao facto de este resultar sobretudo 

de ações inconscientes concretizadas no traço e na grafia. Deste modo, sem ductus, estas 

últimas não adquirem qualquer sentido singular, já que se tornam vazias e débeis.  

O adestramento não só permite a aplicação dos conhecimentos, como a 

interiorização dos mesmos, e só nesse momento o ductus poderá começar a emergir na 

superfície gráfica. Segundo Bolívar e Domingo (2007, p. 65) investigações demonstram 

que as “…habilidades que se practican hasta lograr niveles de fluidez y automaticidad 

tienden a ser retenidas por tiempo indefinido, mientras que las que se asimilan solo 

parcialmente, tienden a olvidarse”. Esta afirmação revela grande pertinência para o 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Desenho, tendo em conta que, se se 

pretende a interiorização de ações motoras e conhecimentos teóricos, dever-se-á ter 

presente que esta apenas é possível através de uma prática regular. Fluidez e 

automaticidade são dois conceitos chave que sustentam a ideia de desenvolvimento do 

ductus no âmbito do ensino. No entanto, não se atingem a partir de uma prática 

desvitalizada e apática, mas de uma entrega e envolvimento totais. Quem desenha vive o 

que desenha, respira, critica, repele, reflete o que desenha. Alunos que se envolvem 

plenamente nos seus trabalhos, desenvolvem uma obstinação e pensamento crítico, 

fundamentais a todo o processo de autoconstrução da aprendizagem. Só a prática lhes 

 
66 Todas as imagens utilizadas ao longo deste texto são fotografias que integram o arquivo pessoal de uma 
das autoras. 
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permite obter a retroalimentação necessária à manutenção do interesse e da motivação. 

Sem retroalimentação a vontade de atingir novos objetivos desvanece, já que a 

insegurança e os receios conquistam espaço de atuação e bloqueiam as ações que, de outro 

modo, seriam fluidas. Assim, as intervenções do professor junto de cada aluno podem 

funcionar como retroalimentação. Bolívar e Domingo (2007) defendem que esta deverá 

ser mais informativa que avaliadora, contribuindo para que o aluno verifique os seus 

avanços e recuos comparativamente aos objetivos estipulados, corrigindo erros e 

conceitos, expandindo a sua autonomia. Deste modo, manter os níveis de interesse, 

embora dependa bastante do professor e das suas opções metodológicas, é sobretudo a 

curiosidade e desejo de aprender do aluno que contribui para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Relativamente à experiência em estágio, e tendo em conta a heterogeneidade de 

interesses presentes na turma acompanhada, houve uma permanente preocupação em ir 

adaptando e readaptando as propostas de trabalho67, de modo a manter níveis de 

motivação através do estímulo da curiosidade natural. Deste modo, não se entende esta 

flexibilidade como negativa, mas como a componente refletida e reflexiva, que determina 

todo o trabalho do docente, de modo a que o processo de ensino-aprendizagem apenas 

faça sentido se incorporar os progressos e retrocessos. 

É fulcral para a turma que os alunos mantenham elevados os níveis de interesse já 

que, de outro modo, os restantes elementos poderiam ser influenciados negativamente, 

prejudicando a qualidade dos resultados e o empenho dedicado às tarefas. Perante este 

cenário, são várias as preocupações que surgem, tanto a um nível coletivo como 

individual: 

1. a primeira preocupação consiste na estimulação do seu interesse, de modo a que 

os alunos não percam a concentração e o gosto pelas atividades às primeiras 

dificuldades. Assim, propõe-se o recurso ao reforço positivo, de modo a destacar 

as qualidades do trabalho dos alunos, sem deixar de os alertar para as incorreções.  

2.  

 
67Todas as propostas desenvolvidas na referida turma procuraram não apenas ir de encontro ao estímulo 
das capacidades técnicas, motoras e percetivas dos alunos, como também gerar um espaço de conflito, onde 
os alunos se confrontassem com as suas fragilidades. Foi interessante observá-lo, porém, o principal intuito 
consistiu na orientação do discente para que adquirisse os conteúdos programáticos, e acima de tudo, 
mecanismos próprios para enfrentar e ultrapassar os referidos conflitos.  
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3. a segunda preocupação está relacionada com um acompanhamento próximo do 

modo como cada aluno assimila e aplica os conhecimentos, e ainda o porquê das 

suas hesitações, dos seus medos e bloqueios. Esta proximidade permite uma 

melhor orientação, no sentido de instigar os alunos e os auxiliares na superação 

das dificuldades percetivas, de representação e interpretação.  

As propostas de atividade supramencionadas, culminaram num painel cerâmico68 

pensado para uma das paredes da escola69, especificamente para a zona das salas de 

Desenho. Ao longo deste projeto foi possível observar que até os alunos que pareciam 

mais indiferentes se dinamizaram no sentido de participar na Pintura/Desenho. Todos 

queriam intervir e todos participaram sem exceção, até os mais hesitantes, já que este 

projeto, do ponto de vista desta investigação, só teria sentido se resultasse de um trabalho 

coletivo de toda a turma. Ao longo da execução do painel, o ambiente foi de concentração 

e total implicação, apesar dos receios. Portanto, houve necessidade não só de orientar os 

alunos na execução, como em dar-lhes confiança, pois o acaso, os arrependimentos, os 

erros, são parte integrante do processo criativo e da aprendizagem. Sendo o “errar” um 

dos maiores receios dos alunos quando desenham, estes tipos de atividades são essenciais 

para que descontraiam e evitem que o medo lhes trave o gesto.  

Tendo em conta as dimensões do painel e por uma questão de ética, apenas se 

projetaram desenhos realizados pelos alunos. Logo, este painel representa a 

materialização de todo o trabalho realizado ao longo da referida unidade didática.  

          Fig. 2. “Maria”, A3, esferográfica                                      Fig. 3. “António”, A3, caneta de gel     

 
68 Dimensões do painel cerâmico: 1,50x 3,80 metros. 
69 Escola Secundária de Monserrate de Viana do Castelo. 
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Para concretização do painel houve necessidade de dividir a turma em dois grupos que, 

em alternância, trabalhavam ora na execução do painel, ora nos desenhos de representação a 

esferográfica e/ou aparos. Os alunos assistiram e participaram em todo o processo de 

construção do painel, a cada dia, a cada escolha, a cada erro, a cada novo desenho 

incorporado. Recorreu-se sempre que necessário ao reforço positivo já que se considera 

importante reconhecer e elogiar o trabalho do aluno quando o faz bem. Porém, mesmo quando 

o trabalho não resultou de acordo com o pretendido, é de igual importância levar o aluno a 

refletir e descobrir as suas falhas, destacando simultaneamente o que de positivo retirar da 

sua atuação. Se alguns alunos sentiram mais interesse por tarefas minuciosas, outros sentiram-

se mais à vontade nas que envolviam uma maior gestualidade e intuição (ver Figura 3 e 4). 

Porém, até perceberem isto, tiveram a oportunidade de experimentar o vasto leque de 

possibilidades gráficas que este projeto permitiu. 

 
Fig. 4 e 5 -  Execução do painel cerâmico, alunos do 10.º ano. 

 

Identificam-se, neste projeto, uma fusão de inquietações intrínsecas ao trabalho 

docente: uma aprendizagem alargada e o desenvolvimento integral do aluno através de 

experiências estimulantes que permitam um envolvimento pleno e uma visão mais global 

da realidade. Embora a eficácia desta fusão seja subjetiva, o estudo desenvolvido em 

estágio permitiu dar-lhe consistência e credibilidade. É neste tipo de experiências 

coletivas que o indivíduo se conhece e se afirma enquanto sujeito singular, como diria 

Edgar Morin (2005) partindo do princípio hologramático, “tudo é parte”, ou seja, tal como 

o aluno integra um coletivo, em cada aluno também se encontra a totalidade desse mesmo 

coletivo.  
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Quando os conhecimentos se adquirem através de experiências práticas e 

estimulantes, a sua interiorização é automática e duradoura, logo são aprendizagens 

estruturantes e significativas, já que o aluno não é apenas produto desses conhecimentos, 

mas é também produtor, no sentido de que é o próprio que gere a sua aprendizagem. 

Assim, este tipo de projetos, não só cumpre o programa da disciplina, como o extravasa, 

no sentido de não se tratar de um projeto limitado pelo currículo, mas busca uma formação 

global, que permita ao aluno desenvolver uma visão singular, reflexiva e fundamentada 

da realidade. 

 
Fig. 6. Aspeto do painel cerâmico realizado pelo 10.º ano, após a cozedura. 

 

 
Fig. 7. Escadaria de acesso às salas de Desenho da escola 

 
As várias atividades desenvolvidas e analisadas em estágio procuraram permitir aos 

alunos construir o seu próprio percurso, dando-lhes as ferramentas necessárias para essa 

construção, através de propostas que estimuladoras a sua autonomia, curiosidade, 

capacidade crítica e de se envolver nas atividades. De facto, como afirma Hameline 

(2000) “fazer milagres, ainda que por vezes isso aconteça, não é a sorte diária” dos 

professores, logo, é muito difícil chegar a cada aluno da mesma forma. Contudo, toda a 
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experiência vivida determina o que somos, e mais que conteúdos programáticos há 

palavras, há ideias, gestos, há projetos que se gravam na memória. O senso comum e o 

conhecimento científico ditam que uma experiência vivida intensamente inscreve-se na 

nossa memória através de um mapa de emoções e sentimentos. Deste modo, havendo 

“…suficiente emoção, o cérebro apreende imagens, sons, odores, e sabores, num registo 

multimédia…” (DAMÁSIO, 2010, p. 168), recuperando-as na altura própria. Seguindo a 

linha de pensamento de António Damásio, aprendizagem implica necessariamente 

recordação, assim, ainda que esta, com o tempo, possa desvanecer-se ou deturpar-se, o 

cérebro tem a capacidade de “…apreender informação composta e reproduzi-la mais 

tarde, quer queiramos, quer não…” (idem, p. 167). O envolvimento, o prazer retirado das 

experiências, os receios ultrapassados, os conhecimentos que se imprimem no seu âmago, 

fornecer-lhes-ão uma bagagem intelectual e emocional, determinante da sua formação 

pessoal. 

 2.1. Motivação do aluno  

“Por desgracia, esta conexión natural entre el crecimiento y el disfrute 
tiende a desaparecer con el tiempo. Quizá porque “aprender” llega a 
ser una imposición externa cuando empieza el proceso educativo” 
(CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p. 79). 

A vivência de uma “experiencia ótima” por meio de uma proposta de trabalho, 

torna-se e instigadora de um ductus singular, pois, segundo Mihaly Csikszentmihalyi 

(2010), quando há envolvimento pleno, na realização de uma determinada atividade, esta 

passa a ser algo espontâneo, pois quem a realiza deixa de ser consciente de si como ser 

separado das ações que desenvolve. E o que é o ductus senão o deixar emergir a 

espontaneidade, pautada pelos conhecimentos que, de tão interiorizados, fluem através 

do corpo, da mão? 

Encara-se o aluno como agente na sua aprendizagem, conceito que tem vindo a ser 

apelidado de “aprender a aprender”. Neste caso, o aluno não só adquire a capacidade de 

autogerir a sua aprendizagem, como o próprio professor se aproxima gradualmente de 

uma pedagogia apropriativa, já que o seu conhecimento não serve para estabelecer uma 

relação dominador-dominado, mas antes para orientar o aluno na sua aprendizagem e 

crescimento global. Aprender a desenhar implica o recurso a estratégias dinâmicas que 

retirem o aluno de um papel passivo e estimulem a sua a inteligência crítica, curiosidade 

natural e a sua sensibilidade, de modo a promover uma aprendizagem verdadeiramente 

eficaz e transformadora. O percurso de aprendizagem, nesta área disciplinar, só faz 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais 
 

 

177 

sentido se for voluntário, pois quando existe vontade de aprender e se retira prazer desse 

processo, as consequências são bastante positivas.  

Quanto maior é a atenção que o aluno dedica a um determinado trabalho, melhores 

são os resultados em termos de desenvolvimento de uma singularidade gráfica, pois o 

entusiasmo que o move leva a que os movimentos fluam de um modo mais instintivo e 

natural. Assim, o que de facto é relevante na aprendizagem do Desenho em contexto 

escolar, nem sempre é a pura aquisição de conhecimentos, mas a satisfação que se retira 

da aprendizagem e de todo o processo que lhe é intrínseco. Quando a aprendizagem 

advém de experiências agradáveis, o conhecimento é interiorizado de tal modo que passa 

a integrar o indivíduo. Este poderá ser encarado como o objetivo máximo de quem inicia 

o percurso na aprendizagem do Desenho: absorver de tal modo os conhecimentos teóricos 

e psicomotores, que estes passem a integrar, de forma espontânea e fluida, o Desenho. 

Apenas nesta fase fará sentido analisar a presença do ductus sem qualquer apreensão, ao 

contrário do que acontece com alunos que ainda estão a iniciar o seu trajeto na área 

artística.  

Entre o Desenho e a grafologia existem pontos comuns, ainda que o Desenho seja 

um processo mais complexo, por não se reduzir à repetição e conjugação de símbolos de 

um alfabeto. Desenhar exige não só o domínio da técnica e dos materiais, como também 

uma relação estreita entre a linguagem gráfica e a capacidade percetiva, representativa e 

interpretativa do indivíduo. Perante este cenário, surge a ideia de expressividade gráfica 

e marca autoral, uma vez que, quando o indivíduo incorpora o desenhar, os registos 

gráficos deixam de ser relatos neutros e impessoais, para surgirem como a afirmação das 

emoções, das vivências, de um pensamento, de um ductus próprio. Assim, o docente, 

enquanto introdutor da disciplina de Desenho, representa um elemento determinante no 

“despertar” ou desvigorar do ductus, dependendo naturalmente das estratégias e 

metodologias que adote.  

 2.2. Aprendizagem partilhada: diferenciação- integração 

A aprendizagem em grupo, ao mesmo tempo que pode ser benéfica para o 

desenvolvimento do ductus, também pode levar ao seu acanho ou estagnação: a variante está 

no número de elementos que integra cada grupo. Verifica-se que demasiados alunos impedem 

o professor de observar e orientar individualmente o trabalho, o que prejudica a celeridade do 

processo de aprendizagem. Assim, embora este facto não impossibilite o desenvolvimento de 

um bom trabalho com a totalidade da turma, a diferença é notória. Nesta relação professor-
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aluno, há que procurar um equilíbrio entre os momentos de proximidade e apoio e os de 

distanciamento, pois é nestes últimos que a autonomia é estimulada, visto que o aluno deverá 

interiorizar e aplicar as pistas fornecidas, iniciando o processo de construção do 

conhecimento.   

Parece controverso abordar-se a questão da singularidade do “graficar” num contexto 

coletivo, mas é com esta realidade “dialógica” que nos deparamos nas escolas. Singularidade 

não tem forçosamente que implicar individualismo, antes pelo contrário, em etapas como a 

adolescência, crescer num contexto coletivo revela-se extremamente benéfico para um 

desenvolvimento global, implicando a procura e o descobrimento do caráter próprio. Perante 

este cenário, torna-se pertinente a associação de dois princípios definidos por Edgar Morin 

(2008): o hologramático e o recursivo. Se num aluno se encontra a totalidade do grupo em 

que se insere, ambos são simultaneamente causas e produtores, pois o aluno produz o grupo, 

que por sua vez produz o aluno. A turma como um todo contribui não só para o processo de 

ensino-aprendizagem, como para o processo de formação do aluno e da sua singularidade. 

Embora o grupo exerça influência na formação da personalidade dos seus elementos, este 

facto não impede cada um de evoluir em direções distintas sem que isso prejudique a sua 

integração. Seguindo a linha de pensamento de Morin, a unidade produz a diversidade. Deste 

modo, os conhecimentos transmitidos até podem ser os mesmos, mas a sua compreensão e 

interiorização por parte de cada indivíduo é sempre distinta e única. 

O Desenho surge aqui como a materialização do modo particular como se vê, pensa e 

sente o mundo. Neste contexto, reúne-se o princípio hologramático de Morin, com ideia de 

diferenciação-integração de Csikszentmihalyi, numa tentativa de entender a sociedade de 

uma perspetiva mais humanizada, onde a integração não anule a diferença e vice-versa. Não 

se pretende aqui desenvolver uma análise da relação entre os pensamentos destes autores, 

contudo, a sua referência é fundamental no contexto da investigação manifesta neste texto.  

Se Morin (2008, p. 107) refere a dialógica como o princípio que nos permite “manter a 

dualidade no seio da unidade”, Mihaly Csikszentmihalyi abraça esta lógica, associando duas 

ideias, simultaneamente complementares e antagónicas, ao que apelida de personalidade 

complexa. Esta é definida como a combinação de dois processos psicológicos opostos: a 

diferenciação e a integração. Se a diferenciação “implica un movimiento hacia la originalidad, 

hacia separarse de los demás”, já a integração implica o oposto, ou seja, “la unión con otras 

personas, con ideas y entidades más allá de la personalidad” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, 

p. 71). Uma personalidade complexa é aquela que consegue conjugar estes dois processos, 

sendo o ambiente escolar propício ao seu desenvolvimento. Portanto, nem se pretende 
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orientar o aluno para um individualismo excessivo e fechado em si mesmo, nem tão pouco 

para uma integração tal, que o faça perder a sua individualidade e autonomia. 

No caso particular da disciplina de Desenho, faz sentido introduzir a questão da 

diferenciação-integração, pois, ao mesmo tempo que é necessária uma boa relação com o 

grupo, também é extremamente importante o desenvolvimento da individualidade. Uma boa 

integração não só eleva os níveis de motivação, como contribui para a formação do aluno 

enquanto parte integrante da sociedade. Todavia, a aprendizagem do Desenho é um processo 

individual que se constrói na diferença e não na semelhança. Deste modo, embora se defenda 

neste texto um acompanhamento pontual e individualizado do aluno, isto não retira, de todo, 

a importância da aprendizagem num contexto partilhado. A partilha torna-se aqui um 

conceito-chave que nos permite entender o ambiente da sala de aula como propício para a 

troca de conhecimentos aos vários níveis. Aprender num contexto coletivo não é um processo 

que se cristalize e centre sobre si mesmo, mas que se auto-regenera através de uma dinâmica 

relacional geradora de afetos, de conflitos, de partilha de saberes e experiências, de uma 

aprendizagem integral e alargada. Neste contexto, embora o professor possa ser considerado 

o elemento neutro ou mediador, a sua intervenção nem sempre é necessária/benéfica. Num 

contexto coletivo constituído por adolescentes, é fulcral para a formação da sua 

personalidade, que haja espaço para a gestão ou resolução autónoma dos problemas que 

surgem. O mesmo se aplica ao processo de aprendizagem, já que, por vezes, mais importante 

que o desenvolvimento das destrezas, é o desenvolvimento da capacidade de controlo e 

organização do mesmo. A autogestão dos conhecimentos influi diretamente no processo de 

Desenho, visto que contribui para a interiorização espontânea dos conteúdos e a consequente 

escolha de um percurso singular.   

A aprendizagem que ocorre em grupo, origina vivências ricas e proporcionadoras de 

uma formação pluridimensional e consciente de si. Deste modo, entende-se que aprender a 

desenhar faz mais sentido em ambientes que estimulem a capacidade sinestésica, emocional, 

relacional e intelectual do aluno, numa procura permanente da sua singularidade. Assim, a 

sua formação não se cinge aos limites de uma só área disciplinar e de um saber-fazer 

mecânico, já que a aprendizagem ganha uma dimensão mais humana e ulterior.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Numa tentativa de aproximação a um ensino mais humanizado e próximo do aluno, 

procurou-se, neste texto, estabelecer uma relação entre o ductus e o ensino-aprendizagem 

da disciplina de Desenho.  

Assim, desenvolveu-se o conceito de ductus como uma característica singular e 

intrínseca a cada um, que emerge na matéria gráfica através de ações automáticas. Se, por 

um lado, se pode entender esta ideia como a componente expressiva do Desenho, por 

outro, a investigação foi permitindo afirmar que o desenvolvimento do ductus no Desenho 

está relacionado não só com a prática e consequente interiorização dos conhecimentos 

técnicos e motores, como também com a própria personalidade do desenhador e o seu 

modo de estar e ver o mundo.  

A Escola, que se experienciou e se experiencia, carateriza-se ainda por um ensino 

algo formatado e até cristalizado que nem sempre entende os seus alunos como indivíduos 

singulares, mas como parte anónima de um coletivo homogeneizador. Se entendermos a 

Escola como espaço de produção e não apenas de reprodução social, o aluno e o professor 

passam a ser atores e autores de uma mudança, por meio da análise crítica, da tomada de 

consciência, e por um entendimento alargado e unitário do mundo, numa tentativa de 

ultrapassar o que Morin apelida de paradigma da “simplificação” que domina o atual 

sistema de ensino.  

A observação e contacto direto com os alunos, a consciência de que a aprendizagem 

quando tomada como um processo individual – que coexiste num coletivo – se torna mais 

eficaz, são alguns dos fatores que contribuem para um maior rendimento não só ao nível 

da assimilação dos conteúdos, como também para a formação da personalidade e 

consolidação das relações interpessoais. Quando o aluno aprende com as suas 

descobertas, a aprendizagem torna-se mais intensa e gratificante, já que resulta do seu 

trabalho de pesquisa, e não da informação já tratada e debitada pelo professor. No caso 

da disciplina de Desenho, este facto é incontornável tendo em conta que o modelo de 

memorização-repetição não se aplica. Aprender a desenhar implica uma construção e 

interiorização autónoma dos seus conhecimentos, alicerçada nas orientações do professor, 

e estruturada a partir de uma prática contínua. Deste modo o ato de desenhar “é um gesto, 

mesmo quando pretende ser uma ideia. E este gesto é solidário, logo expressivo do 

organismo, do temperamento, da psicologia, dos quais se torna a extremidade actuante” 

(HUYGHE, 1960, p. 27).  
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Neste texto parte-se da ideia de que a Escola ainda é uma das Instituições mais 

interessantes do ponto de vista humano, pois num mesmo espaço agrega diferentes contextos 

sociais, culturais e familiares, reunindo pessoas de diferentes idades e modos de estar, ser e 

entender o mundo. Por vezes, esta visão perde-se nas rotinas, no cansaço, no dia-a-dia, nas 

burocracias, contudo, é crucial manter viva a ideia de que uma Escola é sempre um espaço 

de renovação. Uma Escola feita de alunos, de pessoas, alberga em si todos os sonhos do 

mundo, todas as utopias, as fantasias, a esperança. Através de uma prática reflexiva e uma 

investigação assentes no real, poder-se-á regressar ao sentido etimológico da palavra Escola: 

schola70, onde aprender era um prazer e não um aborrecimento. Quando a aprendizagem é 

significativa e estruturante, ela será o lugar da satisfação, da curiosidade, da reflexividade e 

do crescimento. A capacidade de interiorizar e relacionar os conhecimentos permite 

ultrapassar as fronteiras disciplinares e construir uma visão singular e inteira do mundo. 

Desenhar também adquire este sentido, já que permite projetar ideias, transferir para a teia 

gráfica uma visão do mundo, através da relação entre um conjunto de signos que exprime um 

conhecimento e linguagem universais. Neste contexto não se entende a disciplina de Desenho 

como encerrada num programa e currículo, mas como uma área de crescimento e 

aprendizagem pessoal e intelectual contínua e integral. Sendo o cerne de todas estas ideias 

desenvolvidas a aprendizagem individual e singular do Desenho num contexto coletivo, 

entende-se que as palavras de Ramón Padilla (2007) acerca da disciplina de Desenho agregam 

muito do que aqui se procurou aprofundar: 

“No se trata de una actividad que puede ser validada como «aprendida», sino 
que es un «propósito», una voluntad continua de aprender, tratando de ir más 
allá de los límites que imponen los medios utilizados. Todo iniciado en el 
aprendizaje del dibujo sabe de los sinsabores y fruiciones de esta disciplina, 
porque se trata de que aflore lo más íntimo de cada uno cuando aún no se 
sabe en qué consiste” (PADILHA, 2007, p. 76). 

O conceito de ductus, tal como é desenvolvido ao longo deste texto, possibilita uma 

outra perspetiva daquilo que poderá ser o contributo da Escola para a formação do aluno 

enquanto ser social. Uma sociedade que abrace a singularidade de cada cidadão é uma 

sociedade que estimula a reflexividade e reforça a ideia de que a heterogeneidade não só 

permite que cada um se desenvolva plenamente, como impede que a anomia e a alienação 

conquistem espaço. Atualmente, a teia social manifesta lacunas relativamente a estas 

questões, já que os indivíduos não são considerados individualmente como parte integrante 

de uma massificação alienante. O conceito de ductus introduz um outro modo de entender a 

Escola e a Sociedade, contribuindo para uma visão do mundo mais humanizada. 

 
70 A origem etimológica da palavra escola, derivou do latim schola, cujo significado remete para ócio 
dedicado ao estudo.  
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DIÁRIO DE ESCRITA DE SI71 

Journal of writing of the self 

ALMEIDA, Catarina72; & MARTINS, Catarina73 
 

Abstract 

“Journal”* because it links to the visual journals introduced to the pupils in the classes of Visual 
Education in the contexts of the internship and that of the Master of Teaching of the Visual Arts. 
The absence of ‘visual’ in the title preserves the ambiguity of this journal as it simultaneously 
indicates a space for the dissertation - it was also lived and constructed in a daily basis of an 
exercise of “writing of the self”. In between what was proposed to the classes of the school which 
hosted the internship, and what happened in the writing process itself, remains only the difference 
of an institutional formalism. Due to the academic order of discourse and the condition it implies, 
the writing disclaims the plasticity of other possibilities, while to the pupils this was possible just 
like any other chance. Nevertheless, and from both sides, the “writing of the self” to see the I, the 
other and to construct our subjectivities and becoming-others from the known ways of seeing and 
doing. 
 

Resumo 

 “Diário”74 porque se referem os diários visuais que foram introduzidos aos alunos nas aulas de 
Educação Visual no contexto de estágio e no âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais 
no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. A ausência do ‘visual’ no título preserva a 
ambiguidade deste diário ao permitir em simultâneo a presença da tese de mestrado - também esta 
foi vivida e construída diariamente num exercício de “escrita de si”. Entre o que foi proposto às 
turmas na escola de estágio e aquilo que se fez na escrita, apenas a diferença de um formalismo 
institucional. Pela condição num lugar e pela ordem académica do discurso, a escrita isenta-se do 
uso de outras plasticidades, ao passo que para os alunos essa era uma possibilidade como outra 
qualquer. De ambos os lados a escrita de si para vermos o eu, o outro, e para construirmos as 
nossas subjetividades e devires outros a partir das visitadas formas de ver e de fazer. 
 
Keywords: writing of the self; subjectivation; author; arts education. 

Palavras-chave: escrita de si; subjetivação; autor; educação artística; 
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71Título de uma obra homónima de Michel Foucault (1992). Trata-se de uma adaptação da noção de cuidado 
de si originária da Antiguidade grega (epiméleia heautoû), e recuperada e desenvolvida por Foucault no 
terceiro volume da História da Sexualidade – O Cuidado de Si (1986) e n’A Hermenêutica do Sujeito 
(2004a). O cuidado de si designa técnicas através das quais os sujeitos se voltam para si mesmos e se 
analisam e analisam o que está à sua volta. O presente artigo, escrito em coautoria, reporta-se 
contextualmente a uma experiência de estágio de Catarina Almeida numa Escola Secundária do Porto no 
âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, 
orientada por Catarina Martins, docente na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
72 CATARINA ALMEIDA - Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. PORTUGAL. E-mail: bauhauser85@hotmail.com.   
73 CATARINA MARTINS - Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. PORTUGAL E-mail: csmartins@fba.up.pt.  
74 *“Diário” is translated to “Journal”. In Portuguese the word “diário” has both the meanings of a daily 
record of events and of a private diary. 
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A escrita como suspensão 

Gilles Deleuze e Félix Guattari ao escreverem a duas mãos o Anti-Édipo, e na 

'introdução: Rizoma', opuseram o mapa ao decalque. Nesse gesto, o que pretendiam 

colocar em evidência era que toda a prática da escrita, e poderíamos aqui alargar a toda a 

prática que se quer inventiva, só poderia acontecer no deslizamento para um 'fora' das 

linhas que delimitam, num determinado regime lumínico, territórios particulares. Todo o 

saber se constrói, sempre, no atravessamento das fronteiras do já conhecido e do já 

ensaiado, o que equivale a dizer que todo o mapa se encontra permanentemente em aberto 

às viagens, aos percursos, ao recorte e ao apagamento de territórios no movimento de 

ascendência a um espaço pantanoso de contornos híbridos. Neste sentido, o decalque seria 

como que o ensaio repetido de zonas codificadas e o mapa “uma experimentação directa 

sobre o real” que se conecta a possibilidades de montagem e desdobramentos (DELEUZE 

& GUATTARI, 2007, p. 32). Este processo, que não antecipa a configuração final, vai-

se construindo no fluxo das ligações que se dão numa horizontalidade marcada por uma 

não hierarquia das relações e dos traços. Se a construção do saber se imaginar nessa 

engrenagem com o desconhecido, então, o desejo daquele que escreve é chegar, na fase 

final do texto, a um local de pensamento diferente daquele de onde partiu. Para o filósofo 

francês Michel Foucault, o trabalho e a vida, unidos numa arte de viver, encontravam o 

seu interesse nesse contínuo devir um outro. Numa entrevista já na fase final da sua vida, 

na Universidade de Vérmont, dizia que  

“o que constitui o interesse principal da vida e do trabalho é que eles 
lhe permitem tornar-se diferente do que você era no início. Se, ao 
começar a escrever um livro, você soubesse o que irá dizer no final, 
acredita que teria coragem de escrevê-lo? O que vale para a escrita e a 
relação amorosa vale também para a vida. Só vale a pena na medida em 
que se ignora como terminará” (FOUCAULT, 2004c, p. 294). 

No entanto, o local de chegada, - da arte, da escrita, da vida -, nunca é feito de 

originalidade absoluta alguma. Qualquer liberdade só pode ser tecida no espaço das 

acumulações, do dito, do escrito, das vozes e dos arrastamentos, de tal modo que a 

originalidade absoluta será a de perder o rosto e mergulhar no anonimato do pensamento. 

Neste jogo, a marca do autor confundir-se-ia com a sua singular ausência, porque ao texto 

escrito e ao que se escreve o que importa é a sua capacidade de deslocamento e de ação. 

O novo não se prende tanto com a aura mítica do único, mas muito mais com o jogo das 

ligações inusitadas que se estabelecem numa determinada grelha de possíveis. O lugar da 
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escrita, como o da prática artística enquanto os lugares sagrados quer de uma força 

autoral, - lugar do autor e da obra -, quer de um lugar único e original, constitui-se então 

como um dos primeiros problemas colocados por todo aquele que encontra nos grandes 

lugares de consenso o foco primeiro das suas análises, o mesmo é dizer, que se dedica a 

esmiuçar o seu presente e a nele perceber as grandes linhas de força que determinam não 

apenas que o sujeito seja exatamente aquilo que é, como que aceite como inevitáveis quer 

as metodologias, quer as instituições, quer as regiões do discurso em que é convidado a 

entrar. A questão que então Michel Foucault colocava em prefácio em As Palavras e as 

Coisas deixava claro para os leitores a sua ideia de que a própria possibilidade de pensar 

se encontrava enquadrada numa grelha de racionalidade precisa e era a esta que se tornava 

necessário aceder como a condição necessária à possibilidade de transformação. O que 

lhe interessava estudar prendia-se com a formação dos sistemas de pensamento, 

lançando-se no esforço de “saber a partir de que coisa é que foram possíveis teorias e 

conhecimentos”, ou seja, “segundo que espaço de ordem se constituiu o saber” 

(FOUCAULT, 1998, p. 53).  

Tratava-se de mergulhar o dito, o falado, o pensado, o sentido, nas mantas de 

discurso que lhes davam as condições mesmas da sua possibilidade. Em vários momentos 

afirmou que os sujeitos eram bem mais livres do que eles próprios conseguiam imaginar. 

Dir-se-ia que a teckné estava no modo como se lançavam a uma prática refletida da 

liberdade, admitindo o facto de que o ‘eu’ não era um dado natural, mas antes o resultado 

de uma construção histórica e por isso contingente. Face a tal evidência, a proposta era a 

de como construir a vida como obra de arte sem que disso dependesse relação alguma 

com a autenticidade ou não autenticidade. A tónica era antes colocada na forma como a 

relação que o sujeito estabelece consigo era em si mesma criativa (FOUCAULT, 1995, 

p. 261). 

Num outro texto, em exercício de autoentrevista, formulava a necessidade de se 

explicar perante os leitores do seu trabalho reservando para si o lugar de produção de um 

discurso sobre discursos, contudo, não para descobrir nos discursos de que se ocupava 

uma lei oculta que fosse a força da sua existência, nem tampouco para chegar a uma 

fórmula de análise de discurso. Fazer do discurso um acontecimento era antes a 

possibilidade que Foucault encontrava como contraponto às teorias que viam no discurso 

uma mascaração ou ocultação da realidade. A implicação primeira de tal posicionamento 

é talvez o desafio maior a que se pode lançar, no abismo do pensamento, o sujeito saído 

da modernidade ocidental: descentrar o sujeito como a condição de aceder às regras de 
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formação dos estratos discursivos, às crenças solidificadas de uma ideologia humanista 

de carácter universal. Neste processo, o que sobressai é o carácter de fabricação do 

discurso e, simultaneamente, a sua não transcendência. Para aquele que deseja escrever, 

a condição assume-se imperiosa porque, precisamente, em relação a qualquer domínio 

epistemológico ou a qualquer outro denominado de empírico, o passo primeiro situa-se 

no espaço conceptual da compreensão “das condições segundo as quais se exerce uma 

prática, segundo as quais essa prática dá lugar a enunciados parcial ou totalmente novos, 

segundo os quais pode, enfim, ser modificada” (FOUCAULT, 2005, p. 261).  

A suspensão do pensamento assume-se como a possibilidade da escrita ou de 

continuar a pensar para além do pensado. Então, tudo aquilo que se apresenta como 

evidente, surge como uma fabricação particular num determinado momento histórico. 

Que relações estabelecemos com os jogos de verdade dos quais somos, simultaneamente, 

sujeitos e objetos? Que relações estabelecemos com os outros a partir desses jogos de 

verdade e das relações de poder que eles movimentam? O texto que se segue, para o qual 

este serve de antecâmara, imagina-se bem no centro desta problemática. Relatando um 

processo de estágio numa Escola Secundária do Porto e os diários visuais como um 

instrumento de intervenção com os estudantes numa disciplina da área artística, só se 

imagina enroscando-se na análise do pensado e das possibilidades de pensar uma outra 

coisa que não seja o decalque de codificações já estabelecidas. Do ponto de vista teórico 

verificar-se-á que se toma o pensamento de Michel Foucault como um motor de 

pensamento, mas dizer isto é afirmar que o autor serve aqui pelas questões que coloca às 

possibilidades e às impossibilidades que se apresentam como determinantes no presente.  

 

Mergulhar, respirar, mergulhar  

Este texto surge de um cruzamento de ideias e do atravessar destas por uma prática 

experimentada no ano letivo de 2010/2011 no duplo âmbito de uma escrita de tese para o 

mestrado de ensino de artes visuais e do decorrer do estágio no ensino formal de Educação 

Visual a alunos do 8º ano de escolaridade. As duas situações, ainda que aqui enunciadas 

em separado, entrelaçaram-se nas dinâmicas em que me inclui como sujeito em 

movimento, fazendo reunir a diversidade do artista, do investigador e do professor numa 

subjetividade em construção e permanentemente colocada sob uma lente de observação 

e de crítica. A ativação desse olhar realizou-se no dispositivo tese académica, que foi 

ganhando corpo no contínuo exercício de ver e de falar (e de fazer ver e de fazer falar) 
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definido nas várias tensões traçáveis entre autoria, originalidade, legitimação e 

subjetivação, e vivendo e explorando a contradição entre as expectativas de um sistema 

institucional que dita as regras, e a presumível autonomia de um sujeito que vive entre o 

fazer parte desse discurso e o ser-lhe exterior. Aposto a este enquadramento, o dispositivo 

diário visual, introduzido aos alunos, e também aqui funcionando como máquina de 

subjetivação que interfere na visão e nas conceções de mundo dos seus sujeitos.  

Nos diários visuais há um movimento fecundo entre o ver, o fazer e o refazer para 

ver diferente. São um espaço de construção de significados, a partir daquilo que os 

sujeitos recolhem, feitos respigadores75 nessa exploração, e coligem para a superfície de 

inscrição que se tornou o diário visual. Nem se trata de um mero ato de coleção de 

fragmentos, assim reunidos e já encerrados, nem de um gesto de expressão libertador, já 

que aquilo que coloca de fora já se encontra fora. O exterior/interior é apenas uma entre 

outras formações dicotómicas que artificializam os saberes que são relacionais e se 

encontram em trânsito. O diário visual, a partir dessa noção, procura cruzar saberes e 

fazer ver e falar sobre eles, pois é desse modo que promove a construção de conhecimento 

no sujeito voltado para si e para o outro, naquilo que Michel Foucault tratou como sendo 

a escrita de si. A escrita do diário visual, que subentende o desenho, a pintura, a colagem 

ou qualquer outro gesto num espaço pessoal aberto ao mundo, coincide com a construção 

do pensamento, excedendo a sua mera materialização. Não se reduz a fixar aquilo que 

flutua na mente, e como não é absoluto que a ideia preceda a ação, o que esta escrita de 

si propicia é um apagar das fronteiras, um desafio anacrónico em prol da multiplicidade 

e inter-relação. A passagem do pensamento à matéria na escrita do diário visual permite 

o olhar renovado sobre a própria ideia, alterando-a e reificando-a novamente, numa 

dinâmica própria de repetição, pois “não importa ler, senão reler” (BORGES, 1984, pp. 

53-54). A repetição funciona como processo transversal de toda a ação de escrita de si, 

intervindo por releituras e reescritas, sendo que estas dependem de um número de 

reflexões, reações, reflexões e reações que mutuamente se estimulam. Repetição não 

como reprodução; pelo contrário, repetição como convicção de que a constante 

recorrência dos saberes os atualiza e requalifica.  

Distanciando-me de quaisquer intenções exortatórias, foi desta forma que 

idealizei os diários visuais, propondo-os como ponto de observação e de questionamento 

ao instaurado pelos sistemas de verdades das narrativas da história, da psicologia, e da 

 
75 Ver Os Respigadores e a Respigadora (2000), de Agnès Varda. 
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pedagogia. Com eles se pugnam ideias persistentes de originalidade e de criatividade 

intimamente ligada à primeira, e, por outro lado, ocasiona-se uma atividade fértil entre 

pensamento e sua transformação em coisa (e os sucedâneos dessa relação, toda a 

repetição) que, variando entre um e outro estado, permitem uma visão retrospetiva e 

simultaneamente um vínculo com o futuro, pelo desejo de resistir e de transformar. 

Resoluto em percorrer um caminho seu, em vez de se fechar perante o mundo, o aluno 

absorve criticamente os estímulos e constrói a sua visão das coisas, realiza-se a partir do 

que vê e do que pensa, recorrendo às memórias, às conversas, sem esquecer ou arrumar 

o que adquiriu a dado momento. 

 
 
Da escrita de si 

N’A Hermenêutica do Sujeito, Michel Foucault aprofunda o cuidado de si76 que, 

pela escrita e pelo desenho de si, designa o conjunto de ações transformadoras de si para 

consigo. Esta prática nasce da espiritualidade entendida, à época, como a transformação 

que o sujeito tem de operar para chegar à verdade (enquanto que a filosofia seria a 

determinação das condições de transformação) (FOUCAULT, 2004a, pp. 18-20). A 

citação, retirada da Aula de 6 de Janeiro de 1982, explica melhor:  

“[A espiritualidade] Postula a necessidade de que o sujeito se 
modifique, se transforme, se desloque, torne-se, em certa medida e até 
certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter direito a[o] acesso à 
verdade. A verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o 
ser mesmo do sujeito. Pois, tal como ele é, não é capaz de verdade” 
(FOUCAULT, 2004a, p. 19).  

 

Na atualidade, a vedação à verdade é metafórica: trata-se da submissão às relações 

de poder e aos discursos institucionalizados e interiorizados que moldam as formas de 

ver, fazer e pensar dos indivíduos. Resistir a tal ordem dominante, tão entranhada nas 

 
76 Sobre o cuidado de si e os hypomnemata: “Writing was also important in the culture of taking care of 
oneself. One of the main features of taking care involved taking notes on oneself to be reread, writing 
treatises and letters to friends to help them, and keeping notebooks in order to reactivate for oneself the 
truths one needed. (…) The self is something to write about, a theme or object (subject) of writing activity. 
That is not a modern trait born of the Reformation or of romanticism; it is one of the most ancient Western 
traditions.“ (FOUCAULT, 1988, p. 27). Tradução das autoras: “A escrita também foi importante na cultura 
do cuidado de si. Uma das principais características do cuidado de si envolvia tomar notas sobre si mesmo 
para serem relidas, escrever tratados e cartas aos amigos para ajudá-los, e guardar cadernos de 
apontamentos a fim de reactivar para si as verdades necessárias. (...) O ‘eu’ é algo para se escrever sobre, 
é um tema ou assunto de escrita. Isso não é um traço moderno nascido da Reforma ou do Romantismo; é 
uma das tradições mais antigas do Ocidente”. 
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práticas e traduzida em servidão voluntária nos sujeitos que dirige e, por isso, tornada 

muito difícil de aperceber, passa por identificar, historizar, compreender e transformar as 

grelhas de inteligibilidade que enformam uma época e os seus dispositivos. A iminência 

da subjetivação transformadora requerida pela espiritualidade do cuidado de si (que aqui 

se particularizará em escrita de si por literalmente envolver o registo escrito) é, 

sinteticamente, o aguçar da consciência de que todos somos sujeitos do poder e sujeitos 

ao poder. Ou seja, as modificações no sujeito que Foucault aponta são, no seu processo, 

coincidentes com a perceção da situação em que se encontra o próprio sujeito enquanto 

ser social e histórico. Esta perceção abre portas à liberdade que, no sentido foucaultiano, 

não se refere a uma aceção física da palavra, mas à consciência das interdições na relação 

de poder a que se está sujeito, para assim ensaiar outros devires em possibilidades de 

resistência e de ação. A vontade de ser/construir um outro sujeito, a partir do sujeito 

presente, manifesta, note-se, consciência de submissão e influência das formas de poder 

sob as quais nos encontramos. De outro modo, porque haveria de constituir preocupação 

o esboçar de possibilidades outras se fosse satisfatória a situação corrente? A ação subtrai-

se ao grau de insatisfação e à intranquilidade que advém de um olhar crítico do mundo na 

procura do acesso à(s) verdade(s). 

Mas como se processa essa ação transformadora do sujeito pela escrita de si? 

Um parágrafo d’A Escrita de Si sinaliza a associação circular entre pensamento e 

escrita que resume a possibilidade de ação invocada para os diários visuais: 

“A outra [associação] é circular: a meditação precede as notas, as quais 
permitem a releitura que, por sua vez, relança a meditação. De qualquer 
modo, seja qual for o ciclo de exercício que tome lugar, a escrita constitui 
uma etapa essencial no processo para o qual tende toda a askesis: a saber, 
a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros 
em princípios racionais de acção. Como elemento do treino de si, a escrita 
tem, para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco, uma 
função etopoiética: é um operador da transformação da verdade em 
ethos” (FOUCAULT, 1992, p. 134). 

De “circular” passe-se a ‘múltipla’, pois julgo que ilustra melhor aquilo que 

procuram exprimir os diários visuais. Esta escrita, na função etopoiética mencionada, 

coloca em análise as evidências, as certezas e os regimes de visibilidade que a verdade 

legitima. A ética é, no final de contas, a prática refletida da liberdade, o que permitiria 

colocar todos os apriorismos sob uma permanente lente crítica.  

Entre esses apriorismos que a escola coleciona, sobre os quais se sustenta, e aos 

quais urge agora olhar de fora criticamente, encontra-se a consagrada originalidade que 

continua a tomar-se como condição inevitável do fazer artístico. A esse propósito, e 
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síncrono com uma tendência de apropriações que conduz muitas das práticas de arte 

contemporânea (embora tal genealogia recue à primeira metade do século XX com os 

objets trouvé e readymade, e o détournement situacionista, e se estenda ao presente dos 

media e ao atual contexto globalizado da rede), Foucault trabalha o tema do comentário 

n’A Ordem do Discurso. O autor repara o “desnível entre texto primeiro e texto segundo 

[que] desempenha dois papéis que são solidários” (FOUCAULT, 1999, pp. 24-25), donde 

se pressente a miscigenação entre os polos de uma originalidade positiva e a cópia tomada 

negativamente. A cópia, vista agora à luz da apropriação, liberta-se do peso de uma 

origem que a recorta e abjeta fatalmente, como se na origem do autor estivesse tudo o que 

é positivo, e esse sentimento se perdesse na reprodução. Mas oriri, o latim de onde vem 

a origem, significa nascer e, por outras palavras, o nascimento do Homem é a reprodução 

de um código de ADN77 – e também o nascimento da obra é a reprodução da linguagem 

sem uma aurática (e traumática) origem. A escrita da cópia, nestes termos, não é menos 

original do que a escrita original, pois todas são feitas a partir de palavras que se referem 

umas às outras. O comentário destrona, assim, a pureza original, como camada 

soberanamente superior donde emana toda a criação. Sobre o desnivelamento propõe-se, 

com o recurso aos diários visuais, o nivelamento, num processo de des-hierarquização, 

para, em lugar da ordem, ser promovida a multiplicidade: 

“É certo que esse deslocamento não é estável, nem constante, nem 
absoluto. Não há, de um lado, a categoria dada uma vez por todas, dos 
discursos fundamentais ou criadores; e, de outro, a massa daqueles 
que repetem, glosam e comentam. Muitos textos maiores se 
confundem e desaparecem, e, por vezes, comentários vêm tomar o 
primeiro lugar” (FOUCAULT, 1999, p. 23). 

 
Nos comentários procede-se à redescoberta de sentidos enunciados previamente, 

que renascem e se (re)significam a cada volta. A proposta deste tipo de práticas para os 

diários visuais inclina-se sobre um quadro de possíveis apropriações e, a partir dessa 

ancoragem, estimula ações diversas, de acordo com a vontade dos sujeitos perante o 

objeto sobre o qual intervêm. Os resultados produzidos poderão ser interpretados, 

reinterpretados e retomados em qualquer momento para valorização futura. A realização 

destas práticas passa por abrir os campos do saber e assumi-los nas relações que 

 
77 Assim explica a personagem James Miller, escritor do livro Cópia Certificada no filme homónimo de 
Abbas Kiarostami (2010): “A etimologia da palavra [original] também é curiosa. A raiz latina «oriri» 
significa surgir, ou nascer. Acho muito interessante que a palavra «original» se refira a nascimento. Levarei 
essa ideia ao seu extremo e traçarei paralelos entre a reprodução na arte e a reprodução na raça humana. 
Afinal podemos dizer que somos apenas réplicas de ADN dos nossos antepassados”.   
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permitem, cultivando essa dinâmica, onde aprender a desenhar é aprender a ver, onde ver 

excede o olhar, onde escrever é pensar, e onde a ação engloba o processo, sem se confinar 

exclusivamente ao resultado que as ânsias classificadoras da escola se habituaram a exigir 

acima do resto. Em entrevista a Dreyfus e Rabinow, Foucault afirmava que o surpreendia 

o facto de que na sociedade ocidental “a arte se tenha transformado em algo relacionado 

apenas a objetos e não a indivíduos ou à vida”. Não poderia, afinal, “a vida de todos se 

transformar numa obra de arte? Porque deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto 

de arte, e não a nossa vida?” (FOUCAULT, 1995, p. 261). 

 
Da escola como atlas 

Há diferentes maneiras de olhar a história, nenhuma delas detendo o privilégio da 

exclusividade. A história da arte, que algumas obras cristalizam em narrativas 

particulares, grita a impossibilidade de completude, mesmo nos mais densos volumes e 

nas obras mais consagradas. Novas lógicas podem propor outras narrativas, divergentes 

da linearidade cronológica e da periodização habitual. Aos museus cabe também essa 

função, a de ensaiar a diversidade de relações insólitas entre obras, artistas, correntes e 

factos antes associados diferentemente. E, tal como a organização da biblioteca de Aby 

Warburg, trata-se de um processo para sempre in progress. A sua derradeira Bilderatlas 

Mnemosyne, inacabada pelo falecimento de Warburg em 1929, e pela própria 

circunstância de um trabalho destinado à inconclusividade, sublinha esse mesmo carácter 

experimental que convida a guiar a história da arte – de resto como se entende a 

contemporaneidade absorta da linearidade e em estado de liquidez (BAUMAN, 2010). À 

escola parece escapar esta multiplicidade manifestada pela impermanência e pela 

incompletude. 

O ensino ministra planos curriculares para cada ano de escolaridade. Dentro de 

cada disciplina, um programa é desenhado para dividir conteúdos do saber. Os programas 

das disciplinas de artes visuais, nomeadamente nas mais devotas à prática, 

compartimentam as variadas tecnologias e técnicas que integram o fazer artístico. 

Todavia, durante a segunda metade do século XX, a arte ocupou-se de desfazer as 

barreiras formalistas que categorizavam os diferentes preceitos, e legitimou campos e 

espaços que não eram os habituais da prática e da existência da arte. Lembrando que as 

implicações trazidas pelo pós-modernismo se começaram a fazer sentir há cerca de 

cinquenta anos, interessa compreender o espaço que esta já não tão recente configuração, 

culminante num regime de pós-medialidade, ocupa nas disciplinas de artes visuais 
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lecionadas no século XXI. Esta é, de resto, uma preocupação comum ao triângulo artista-

investigador-professor: que relação é possível entre a arte contemporânea e a educação, 

ou, neste caso particular dos diários visuais, como aproximar um tipo de práticas artísticas 

contemporâneas ao ensino formal da arte. Com interesses díspares daqueles que 

preencheram as últimas décadas de modernismo na pintura e na escultura, a arte 

contemporânea cumpre-se na vaga definição que é a exploração de sentidos múltiplos e 

novos saberes. Embora voltada para uma infinita paisagem de possibilidades de 

combinação, recombinação e desconstrução, estas práticas permanecem ligadas pelo 

nome da arte, donde se manifestam em singularidades e recusam a generalização e a 

superficialidade. Daqui uma notória incompatibilidade com a escola, já que entre o 

singular e o geral, ambas olham em diferentes direções. A escola, tal como tem sido 

concebida, volta-se para o conhecimento verificável do generalizável e para a 

comensurabilidade dos produtos, e tal cenário presta-se à perpetuação de valores seguros 

da história da arte, tais como as narrativas edificadas pelos consagrados autores da 

especialidade, os estudos da cor e da forma que preencheram a conduta da Bauhaus e de 

grande parte do modernismo e as questões técnicas passíveis de ensinamento e traduzidas 

numa obsessão intransponível para com o médium da arte, sobrelevada no contexto 

escolar e separadora de forma e conteúdo. Em arte a medialidade não mais arruma as 

práticas, e à escola, em concreto à Educação Visual, sobra espaço para tirar proveito do 

carácter flexível das suas disciplinas para devanearem com a abertura que uma pós-

medialidade e um contexto de multiplicidade permitem. Se a Educação Visual educa a 

visão, certamente não o faz isoladamente do resto, porque os saberes disciplinares são 

permeáveis e dependem uns dos outros. Ver, fazer, pensar, escrever, sentir interligam-se, 

só assim produzem saber – é mais um ‘fazer saber’ do que um ‘saber fazer’78.  

A orientação sequencial do processo de aprendizagem, linear e intimamente ligada 

à crença no progresso, mostra-se insuficiente se posta em contexto de multiplicidade, que 

é como se forma o presente de migrações, multiculturalismo e globalização. A escassez 

da unidade, como ideia apaziguadora e cúmplice da estabilidade do imaginário pré-

moderno a que se liga a escola, caracteriza uma mudança de pensamento que, não se 

sabendo se se trata de reação ao período moderno ou se uma sua radicalização, conveio-

se aceitar todas as contradições e chamar de pós-modernismo. O emergente pensamento 

questiona-se sobre a validade do real. Como é que ele existe, se é acessível, ou se é uma 

 
78 Ver Arte y Saber (2004) de Juan Luis Moraza. 
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invenção do homem (assim como este é inventado), que se cansou da falência dessa busca 

e se dirige agora mais desembaraçadamente às representações do real, suas apropriações 

e a forma como visões particulares afetam comportamentos e moldam indivíduos e 

coletivos. Como são escritas as estórias da história? 

Também a Educação Visual pode construir as suas próprias estórias. No processo 

de relativizar e questionar as verdades da história, encaro esta disciplina como um espaço 

de debate sobre temas inusitados e, mais importante, de uma forma plural que não se 

encerra nos ditames tecnológicos de uma disciplina oficinal, nem na narrativa da história 

da arte, nem na inoperante abstração, mas num híbrido que, em permanência, procura 

interligar os sentidos ao pensamento. A arte contemporânea encarregou-se de, entre 

outras coisas, se desfazer da medialidade como condição seja do que for. A Educação 

Visual pode bem suplantar as amarras da narrativa e da oficina, e ela própria arriscar 

numa condição singular de análise do real. A arte não depende de narrativas, nem a 

Educação Visual depende da arte; o cinema não relata, o cinema pensa: aproveite-se o 

facto de “a frase não estar feita para começar a falar e para começar a viver”79 (GODARD, 

1982), pois é o processo que saldará a dificuldade de ver as coisas antes de se falar delas. 

 

A escrita de si na profanação do autor 

Há algo de dessacralizante nesta utilização do diário visual: contrariando as 

mecânicas reprodutoras da escola que consagram o autor e tornam os sujeitos, alunos e 

professores, objetos desses outros sujeitos detentores da verdade, a escrita dos diários 

(escrita intransitiva consciente de si do scriptor moderno de que fala Roland Barthes n’A 

Morte do Autor) subjetiva o sujeito pela espiritualidade, constituindo-o a partir dele 

próprio na relação com os outros. Daí que esta escrita seja um ato de inscrição – e eu me 

refira aos diários visuais como superfícies de inscrição, não como objetos estéticos que 

pautariam um outro tipo de utilização a que se prestam estes objetos -, contrariando a 

expressão que ignora que todo o interior está em trânsito e interligado com referências 

exteriores, donde expressar perde o sentido (coloca fora o que já está de fora). A escrita 

de si faz dos diários visuais uma amplificação do género de hypomnemata80, como registo 

 
79 Diálogo de Jerzy e Hanna em Paixão (1982), de Jean-Luc Godard. 
80 Recuperada da Antiguidade, Foucault retoma o termo hypomnemata: “O seu [dos hypomnemata] uso 
como livro de vida, guia de conduta, parece ter-se tornado coisa corrente entre um público cultivado. Neles 
eram consignadas citações, fragmentos de obras, exemplos e acções de que se tinha sido testemunha ou 
cujo relato se tinha lido, reflexões ou debates que se tinha ouvido ou que tivessem vindo à memória. 
Constituíam uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas; ofereciam-nas assim, qual 
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compulsivo de incessante observação, de memória, de reação, e de um pensamento 

sempre ativo e disponível para ser afetado, onde coleta fragmentos captados pelos 

sentidos e aos quais acrescenta ao seu conceito original depositário o skopéo do eu. Desse 

modo o sujeito coloca-se em presença de si pela presença dos outros, que recolhe, e, no 

emparelhamento entre escrita e leitura, potenciadas uma pela outra, retira algo de pessoal 

do já dito – pois que é impossível, e até impróprio, em alguns casos, tudo retirar de si 

mesmo. Os indivíduos mais atentos e mais observadores que antecipo no trabalho com as 

turmas de Educação Visual, são seres em processo que despertaram para a possibilidade 

da resistência pela prática de liberdade na leitura das interdições e dos apriorismos das 

relações de poder. O uso sistemático destes objetos convida a um questionamento 

permanente. A busca pela estranheza, o despertar da crítica, ocorrem perante o 

imediatismo do quotidiano, perante as rotinas, as regras que nos conduzem e que 

conduzem as nossas formas de ver, de fazer, e de fazer ver. Por que é que assinam as 

páginas do diário? Por que é que a desculpa do inacabado é tida como justificação? Por 

que é que usam o diário nessa abordagem catártica e redentora devedora da ideia de arte 

como salvação? 

A tendência de apropriações das práticas artísticas contemporâneas, aqui 

teoricamente sublinhadas pelo comentário de Michel Foucault, raramente encontra 

espaço numa experiência letiva sustentada por mitos da modernidade, entre eles aquele 

que continua a promover o culto do autor como estância dogmática e legitimadora, e que 

a escola se encarrega de fazer reproduzir nas suas ficções curriculares. Também a 

academia, com o seu discurso institucional, continua a requerer para a legitimação 

daquele que escreve a visibilidade da origem, a nomeação e a citação do autor consagrado, 

para assim determinar o que deve ser dito e como deve ser dito. Mas estas considerações 

não têm de nos reduzir à imobilidade; há espaços deixados vagos onde é possível 

confrontar a pertença ao discurso da verdade com o estranhamento das regras que o 

legitimam. Com um pé dentro e outro fora, o dizer e o fazer adquirem profundidade na 

construção de uma voz própria que invoca os outros já não para iluminar, mas para 

perturbar. 

O uso dos diários visuais pelos alunos pôs em evidência um conjunto de lugares-

comuns que continuam a povoar imaginários naquilo que ao fazer artístico diz respeito, e a 

ver o mesmo fazer artístico como a exclusiva forma de aprendizagem da visualidade. Profanar 

 
tesouro acumulado, à releitura e à meditação ulterior. Formavam também uma matéria prima para a 
redacção de tratados mais sistemáticos […]” (FOUCAULT, 1992, p. 135).   



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais 
 

 195 

o autor é empreender um gesto de relativização das verdades em jogo, é perceber a sua 

formação para assim as (re)enquadrar e construir uma nova verdade com o auxílio dos outros, 

mas sem a submissão a eles. A morte do autor, que é aqui invocada por o autor e a 

originalidade serem mitos que persistem no ideário dos alunos, não se limita ao apagamento 

do nome daquele que escreve, à recusa da propriedade que legalmente é atribuída. Falar de 

autor é falar de uma função de classificação, que agrupa, delimita e exclui discursos, e 

anunciar a sua supressão é mover-se nestas relações de classificação e de circulação sem ficar 

refém de um sistema jurídico ou institucional, ou de um certo regime de verdade. Falar da 

morte do autor é reconhecer a voz do devir outro do sujeito num gesto sem origem, que 

inscreve, e que relega ao leitor a tarefa de fazer os novos cruzamentos e deslocamentos 

conferidores de sentido. Numa escola voltada quase exclusivamente para o autor, cabe aos 

diários visuais o intuito de tentar restituir a escrita ao leitor. Aqui, o leitor é a mesma pessoa 

que escreve e o que ocorre é a constituição do sujeito por si mesmo, ainda que em relação 

com o resto, na resistência à submissão acrítica. O uso dos diários visuais pelos alunos 

subjetiva-os (ou eles subjetivam-se pelo uso dos diários), ao invés de se tornarem objetos de 

outros sujeitos. Em permanente reescrita como prática de liberdade, que é um processo 

continuado de resistência no cuidado de si, os alunos fazem seu o que ouvem e o que veem 

dos outros autores:  

“O espectador também age, como o aluno ou o cientista. Observa, 
selecciona, compara, interpreta. Liga o que vê com muitas outras coisas 
que viu noutros espaços cénicos e noutro género de lugares. Compõe o 
seu próprio poema com os elementos do poema que tem à sua frente. 
Uma espectadora participa na performance refazendo-a à sua maneira, 
por exemplo, afastando-se da energia vital que esta supostamente deve 
transmitir para dela fazer uma pura imagem e associar essa imagem 
pura a uma história que leu ou que sonhou, que viveu ou que inventou. 
Deste modo, ele e ela são ao mesmo tempo espectadores distantes e 
intérpretes activos do espectáculo que lhes é proposto” (RANCIÈRE, 
2010, pp. 22-23).  

Na coincidência promovida nos diários visuais entre ideação e realização, entre 

origem e apropriação e entre autor e leitor, o exercício é o de uma escrita de si. 
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EDUCAÇÃO PELA ARTE - PROJETO DE UMA ESCOLA DE ARTES PARA O 

BAIRRO DO ALTO DA COVA DA MOURA81 

Education by means of art - a project of school of arts designed for the Alto da Cova da 

Moura neighbourhood 

 

MARQUES, Ana Filipa Sousa82 
 

 

Resumo 

A realização deste trabalho incidirá em três abordagens principais. Primeiramente, refletiremos sobre 
vários aspetos de um bairro problemático da área metropolitana de Lisboa - o Bairro do Alto da Cova 
da Moura. Iremos analisar fundamentalmente os problemas inerentes ao bairro e a sua relação 
relativamente à sociedade que o rodeia. De seguida, partimos para um estudo fundamentado 
principalmente na obra de Herbert Read, “Educação pela Arte”. Após a sua leitura compreendemos 
que um dos fatores que influência o crescimento do ser humano está relacionado com as nossas 
experiências diárias e com a nossa capacidade de adaptação ao meio em que estamos inseridos. A 
arte surge aqui como uma forma de exprimir sentimentos, compreender o mundo e de interagir com 
ele. Para além disso, permite descobrirmo-nos e facilita a forma como nos relacionamos. Assim 
sendo, percebemos que a educação através da arte capacita os indivíduos de uma maior sensibilidade 
e de um entendimento diferente do mundo. As duas análises anteriores conduzem-nos assim à terceira 
parte do trabalho: compreendemos que um dos fatores que faz dos ‘guetos’ um mal da sociedade atual 
é a necessidade de se apostar mais na educação artística. Como tal, a solução que apresentamos para 
colmatar um dos problemas no bairro é a criação de um equipamento social que irá proporcionar às 
crianças e jovens um acompanhamento mais humano, e transmitir-lhes conhecimentos e 
oportunidades futuras que, de outra forma, seriam quase impossíveis. Desenvolveu-se então um 
projeto de arquitetura para uma Escola de Artes, com o objetivo de que este seja um exemplo a 
seguir e que se possa aplicar como um caso de sucesso, evidenciando a importância das artes no 
desenvolvimento da personalidade dos indivíduos e na sua mais-valia para a transformação da 
sociedade.  

 

 

 
81 Aceda a mais informação sobre este e outros trabalhos da autora em www.anamarquesarq.com. 
82 ANA FILIPA SOUSA MARQUES - Mestre em Arquitetura pela Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias (Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas). Orientação: Professor 
Arquiteto Vasco Pinheiro. PORTUGAL. E-mail: filipa.asm@gmail.com. 
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Abstract 

This work will focus on three main approaches. First, we will look at various aspects of a problematic 
neighbourhood of the metropolitan Lisbon – the Bairro do Alto da Cova da Moura. We will examine 
fundamentally the problems inherent in the neighbourhood and its relationships with the society that 
surrounds it.  Then, we will go on with a study based mainly on the work of Herbert Read, "Education 
through Art". After its reading we understand that one of the factors that influence the growth of the 
human being is related to our daily experiences and our ability to adapt to the environment in which 
we are inserted. The art arises here as a way to express feelings, to understand the world and to interact 
with it. In addition, it allows us to a better understanding of ourselves and facilitates the way we relate 
with ourselves. Therefore, we realize that education through art enables individuals with a higher 
sensitivity and a different understanding of the world.  The two previous analyses lead us to the third 
part of the work: we understand that one of the factors that makes “ghettos” an evil of today’s society 
is the need to invest more in education through art. Thus, the solution that we present to fill one of 
the problems in the neighbourhood is the creation of social equipment that will grant children and 
young people a more human accompanying, and transmit knowledge and future opportunities that 
would otherwise be almost impossible. So, we developed an architectural design for an Arts School, 
aiming that this will be an example to follow and it can be looked upon a successful case, highlighting 
the importance of the Arts in the development of the individuals’ personality and its added value for 
the transformation of the society. 

 
 
 
Keywords: cova da moura; arts school; education.   
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1. PROJETO DA ESCOLA DE ARTES NA COVA DA MOURA 

A Cova da Moura é um bairro situado num concelho onde os bairros ditos 

‘problemáticos’ são uma constante. Como tal, é um dos bairros mais falados ao nível da 

comunicação social referente a elevados níveis de criminalidade, espelhando para a 

sociedade que o rodeia uma realidade que muitas vezes não corresponde à verdade. Contudo, 

e não querendo com isto assumir que essa criminalidade não existe, pelo contrário, afirmando 

a existência não só dessa realidade, mas também a da precariedade de infraestruturas e dos 

espaços que integram a população e que urgem ser intervencionados.  

É, para além disso, sem dúvida, um trabalho aliciante. Trabalhar uma zona com estas 

características, se por um lado não é fácil, fazendo com que haja uma necessidade constante 

de várias tentativas para obter o melhor resultado possível e que melhor se enquadre naquele 

espaço, por outro permite uma grande versatilidade de apostas, visto precisar de 

equipamentos bem enquadrados. Estes aspetos conduziram, sem dúvida, à ideia de criar um 

espaço que proporcione uma melhor qualificação e que ajude nesse processo tão difícil que 

é a integração social.  

Sabe-se que existem muitos preconceitos relativamente aos bairros sociais, pois são 

bairros precários com altos níveis de violência, altamente perigosos, onde existe um consumo 

abusivo de drogas, criminalidade elevada, grande insucesso escolar, dificuldade de 

aprendizagem e onde crianças e jovens não são acompanhados devidamente ao longo dos 

dias.  

É efetivamente fácil que o caminho para enveredar para a criminalidade está 

perfeitamente ao alcance de qualquer um, difícil é fugir dele, quando não existe nenhuma 

base forte a puxar estes indivíduos para o caminho certo. Portanto, o que se propõe aqui é 

proporcionar às crianças e jovens destes bairros, as condições para que haja uma maior inter-

relação entre esses bairros e a sociedade que os circunda.  

O que se propõe é a construção de um espaço destinado a uma faixa etária mais jovem, 

que irá propiciar um convívio virado exclusivamente para as artes, trabalhando com estes 

indivíduos e em conjunto com as escolas. 
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Partindo do “pressuposto de que todas as crianças têm iguais potencialidades, todas 

são criativas, todas são artistas, tendo em vista que a arte faz parte do processo orgânico da 

evolução humana” (MACHADO, 1985, p. 6), pretende-se criar uma Escola de Artes no bairro 

da Cova da Moura com o objetivo de educar as crianças e jovens no regaço das artes, como 

a música, a dança, o teatro, a pintura, escultura, etc. A criação de uma escola artística num 

bairro como a Cova da Moura, passa sobretudo por criar um espaço de educação cultural e, 

primordialmente, dar a conhecer novas formas de expressão para crianças e jovens com 

grandes problemas sociais.  

“Vendo a arte como promotora da expressão pessoal e como cultura, 
ela apresenta-se-nos como um importante instrumento para a 
identificação cultural e desenvolvimento harmonioso das inter-
relações entre as diversas culturas; uma excelente linguagem e uma 
gramática imprescindível para a educação integral dos indivíduos” 
(PINTO, 2005, p. 7). 

Tal como podemos dizer que a arte desenvolve a perceção e a imaginação também 

podemos afirmar que, esta ajuda, igualmente, a entender a realidade que nos rodeia, 

desenvolvendo as nossas capacidades críticas e criativas. É o conhecimento e a experiência 

com o meio que transforma um indivíduo passivo num indivíduo ativo. Como Ana Pinto 

refere “partindo da realidade observada e percebida, o indivíduo enquanto criança ou jovem, 

altera-a de forma individual” (idem, 2005, p. 95). A experiência da arte não só permite ao 

indivíduo encontrar-se como ser social, como também ao nível pedagógico, visto que é uma 

ótima fonte de conhecimento, permitindo uma maior facilidade de aquisição de saberes, 

assim como demonstra o professor Arquimedes Santos: 

 “(…) a Educação pela Arte, que decorre do encontro da pedagogia 
moderna com as novas experiencias artísticas, promoverá a formação 
humanística do indivíduo, pela integração e harmonia de 
experienciações e aquisições, facilitando mesmo o aproveitamento 
escolar e especial num equilíbrio físico e psíquico” (SANTOS, 1989, 
p. 127). 

Está altamente comprovado que a aprendizagem da música em idades pré-escolares 

desenvolve as capacidades intelectuais do indivíduo. A música proporciona, numa fase mais 

tardia a partir dos 5/6 anos, o desenvolvimento da zona cerebral que está preparada para 

trabalhar a abstração, tal como a matemática.  
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As competências que as atividades culturais desenvolvem ao nível da coordenação 

motora (dança), da memória (teatro), por exemplo, refletem-se nos conteúdos de 

aprendizagem onde são essenciais muitas dessas capacidades.  

“As competências que a actividade artística dança desenvolve ao 
nível, por exemplo, da coordenação motora da atenção ou da 
memória, podem ser transferidas para outros conteúdos de 
aprendizagem onde essas competências são essenciais (por exemplo 
para aprendizagem de leitura da escrita e do cálculo). Com efeito a 
expressão corporal pode assumir uma enorme importância na 
aquisição de conceitos ligados à experiencia lógico-matemática ou 
na aprendizagem de linguagens simbólicas. Assim torna-se muito 
mais fácil para uma criança de seis, sete anos que se encontra no 
período das operações concretas, adquirir o conceito de numero se 
esse conceito for medido por experiencias e vivencias corporais” 
(AAVV, 2001, p.8). 

O homem desde a infância é um animal que imita, aprende imitando. Assim sendo, 

pode dizer-se que os primeiros estádios da aprendizagem começam pela imitação. Afirmando 

ainda que, “através da tragédia dá-se a libertação das emoções e, ao libertar essas emoções, 

aprendemos a controla-las melhor” (MACHADO, 1985, p.7). As artes fazem parte de uma 

esfera das emoções que estes indivíduos necessitam de exaltar. Esta forma de educação 

permite ter como principais objetivos a satisfação espontânea da criança, e através da arte 

estes são automaticamente atingíveis, como já foi referido, a exaltação imediata no ato de 

expressar as suas “energias pulsionais – emocionais – sentimentais e a sua criatividade 

propondo como via metodológica a satisfação de outras necessidades: de Ação (o fazer, o 

realizar, (…), o recriar) e liberdade (espontaneidade, independência)“ (SANTOS, 2000, pp. 

16-17). 

Sabe-se também que a arte é uma forma de expressão altamente criativa, visto que 

em qualquer tipo de arte é comum existir um cunho muito pessoal do seu autor, porque é algo 

que vem de dentro e é único. É de extrema importância que os indivíduos desenvolvam as 

suas capacidades artísticas, pois estas têm a capacidade de fazer com que o ato criativo a que 

são submetidos preencha as necessidades do seu dia-a-dia. “A convivência com a natureza 

do teatro, música, dança é pretexto para a aproximação à arte como veículo formativo, 

facultando instrumentos de participação social e fomentando a prática cultural” 

(FANTASIARTE, 1998, p. 15). 
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É necessário que os jovens se afastem da criminalidade ocupando o seu tempo livre 

com algo criativo que os ajude a desenvolverem-se cultural e socialmente. É importante 

transmitir às crianças, desde muito novas, a atividade artística e dar-lhes a oportunidade de 

desenvolver características como a autoestima, a curiosidade, a iniciativa e a cooperação 

através de métodos de trabalho muito criativos, com diferentes linguagens expressivas.  

As artes, como a música por exemplo, revelam nos indivíduos um sentido de 

disciplina, responsabilidade e senso de cidadania, o que como se sabe é muito importante 

para o desenvolvimento da sua personalidade, ainda para mais no caso destas crianças e 

jovens dado que muitos deles não têm essas bases para crescerem.  

“A arte como veículo formador ou instrumento de comunicação 
apelativo do desenvolvimento do universo simbólico, e de 
representação no crescimento da criança, é hoje um princípio 
partilhado e consensual para os agentes educativos e para as 
instituições que, naturalmente deverão assumir responsabilidades 
para a comunidade que servem” (FANTASIARTE, 1998, p. 17). 

 
É intencional fazer deste projeto um projeto onde a arte sirva como veículo formativo 

para a educação nas escolas, ajudando sobretudo a melhorar o aproveitamento escolar dos 

jovens, e ainda a educação dos sentidos como motor de cidadania e inclusão na sociedade. O 

indivíduo é formador de opiniões através de referências, sejam elas positivas ou negativas, 

que vão sendo adquiridas e experienciadas ao longo da vida. Como tal, o exercício da 

expressão e da criatividade são os elementos fornecedores de um outro nível de 

conhecimentos, importantes para o desenvolvimento de um indivíduo que se pretende ativo 

e interveniente na sociedade. A variedade de conhecimentos vai propiciar, e estimular, a sua 

intervenção nessa mesma sociedade, sendo esta uma consequência da criatividade.   

“A crítica, a reflexão, o respeito pela diferença é naturalmente 
estimulado pela livre circulação de referências, de sensibilidades e 
de estéticas. A cidade é produto dos homens e dos lugares. Porque os 
lugares são o que os homens determinam, é credível que os modelos 
sejam apenas mais um gesto de relatividades. A cultura é, talvez 
neste contexto a particularidade das linguagens de todas as cores” 
(idem, p. 16-17). 
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Este incentivo à arte no meio pedagógico, até aos dias de hoje, não tem sido, por parte 

das entidades políticas, um aspeto importante na formação do indivíduo. Note-se que tem 

sido fraca a importância dada a este assunto nas escolas. Pensa-se, contudo, que este 

panorama terá tendência a mudar progressivamente ao longo dos anos. Assim se espera, pois 

através dos vários estudos existentes nos dias de hoje, tudo aponta que é neste aspeto muitas 

vezes está o elevado grau de sucesso escolar.  

Desse ponto de vista, pretende-se com esta proposta fazer um espaço destinado não 

só à população da Cova da Moura, mas sim a toda a população que deseje intervir e participar, 

valorizando assim o carácter de uma maior diversidade cultural e social, geradora de uma 

união de diversas comunidades, dinamizando e fazendo com que haja interação grupal, o que 

proporciona uma abertura de mentalidades, havendo partilha e exercício de pessoa. E é sabido 

que os indivíduos que intervêm e que interagem com a sociedade, tendem a ter referencias 

mais alargadas, fazendo assim a sua autotransformação como indivíduo, estimulando, por 

consequência, a criatividade. “A promoção de projectos de estímulo à criatividade (…) é 

factor de cidadania, desenvolvimento e integração, suscitador de corpos activos de 

intervenção no lugar comunitário” (ibidem). 

Está provado e é consensual, que a arte é um veículo de formação e um instrumento 

do desenvolvimento significativo, ao nível simbólico, no crescimento das crianças, 

desenvolvendo as possibilidades de interpretação do mundo envolvente, do pensamento, 

sentido crítico e da criatividade.  

Desta forma, a intenção, ao projetar uma escola de artes para uma zona como a Cova 

da Moura, é colocar os habitantes em interação não só uns com os outros, mas também e, 

sobretudo, em contacto com a arte, ajudando-os a descobrir caminhos e abrir portas para uma 

sociedade para a qual estes não estão preparados, visto que as crianças e os jovens ainda estão 

muito fechadas sobre o seu bairro, onde vivem o seu dia-a-dia, não interagindo com as 

restantes comunidades que os rodeia.  

A sociedade procura o equilíbrio através do auxílio mútuo, isto é, quando uma 

comunidade é fechada para uma sociedade, não existe equilíbrio, visto não existir qualquer 

auxílio. É muito complicado fazer com que os indivíduos se sintam integrados na sociedade 

quando são os próprios indivíduos que por vezes se autoexcluem, muitas das vezes devido à 

forte ligação que têm com o bairro onde vivem (READ, 2007).  
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O Currículo Nacional do Ensino Básico justifica que: 

“As competências artísticas contribuem para o desenvolvimento dos 
princípios e valores do currículo e das competências gerais, consideradas 
essenciais e estruturantes, porque: Constituem parte significativa do 
património cultural da humanidade; Promovem o desenvolvimento integral 
do indivíduo, pondo em acção capacidades afectivas, cognitivas, 
cinestésicas e provocando a interacção de múltiplas inteligências; 
Mobilizam, através da prática, todos os saberes que o indivíduo detém num 
determinado momento, ajudam-no a desenvolver novos saberes e conferem 
novos significados aos seus conhecimentos; Permitem afirmar a 
singularidade de cada um, promovendo e facilitando a sua expressão, 
podendo tornar-se uma “mais-valia” para a sociedade; Facilitam a 
comunicação entre culturas diferentes e promovem a aproximação entre as 
pessoas e os povos; Usam como recurso elementos da vivência natural do 
ser humano (imagens, sons e movimentos) que ele organiza de forma 
criativa; Proporcionam ao indivíduo, através do processo criativo, a 
oportunidade para desenvolver a sua personalidade de forma autónoma e 
crítica, numa permanente interacção com o mundo; São um território de 
prazer, um espaço de liberdade, de vivencia lúdica, capazes de proporcionar 
a afirmação do indivíduo reforçando a sua auto-estima e a sua coerência 
interna, fundamentalmente pela capacidade de realização e consequente 
reconhecimento pelos seus pares e restante comunidade; Constituem um 
terreno de partilha de sentimentos, emoções e conhecimentos; Facilitam as 
interacções sociais e culturais constituindo-se como um recurso 
incontornável para enfrentar as situações de tensão social, nomeadamente 
as decorrentes da integração de indivíduos provenientes de culturas 
diversas; Desempenham um papel facilitador no 
desenvolvimento/integração de pessoas com necessidades educativas 
especiais; Implicam uma constante procura de actualização, gerando nos 
indivíduos a necessidade permanente de formação ao longo da vida” 
(CNEB, 2001, p. 150). 

Estes são os pontos-chave que respondem, primeiro às necessidades de todas crianças e 

jovens e segundo, no âmbito social em que o Bairro da Cova da Moura está inserido, é 

sobrevalorizada uma intervenção que estabeleça uma relação próxima daquelas crianças e jovens 

que é, sem dúvida, muito necessária para a criação de laços fortes, a uma vida que pode ser 

diferente se lhes for dada essa oportunidade.  

Do ponto de vista escolar, comunitário e social, e ainda tendo em conta que o que se 

propõe é um complemento escolar, estes indivíduos terão muito a beneficiar com a construção 

de uma escola de artes no bairro. Visto que, a implementação deste tipo de ensino, virado 

especialmente para a criatividade e expressividade, irá fomentar e desenvolver no individuo, não 

só a criatividade, mas também a sensibilidade e a comunicação com o mundo exterior, pois “a 

sensibilidade desperta para a vida, a imaginação provoca a memória a criatividade conduz a 

invenção e a mudança” (AA.VV, 2001, p. 11). 
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1.1. Localização e enquadramento do projecto 

O projeto da Escola de Artes foi concebido com o intuito de revitalizar parte do Bairro 

do Alto da Cova da Moura. A escolha deste bairro para a construção da escola, prende-se 

com o facto de existir na atualidade um grande foco que coloca o Bairro da Cova da Moura 

no centro dos assuntos proeminentes e das preocupações sociais. Desta forma, e como se 

constata pelo que se tem vindo a falar sobre o bairro ao longo do tempo, denota-se a existência 

de grandes problemas que têm de ser resolvidos, e a necessidade de ideias novas para o 

desenvolvimento do mesmo é uma constante.  

É necessário pensar novas formas de interagir com este tipo de bairros, problemáticos. 

Desta forma, surgem ideias e conceitos aplicados com sucesso noutros países e que começam 

já a ser desenvolvidos em Portugal.  

Uma escola de artes é um projeto que, acima de tudo, deve ser considerado como um 

local onde a arte é o meio de transporte para chegar aos indivíduos, fomentando neles a 

capacidade de perspetivar para o exterior as suas capacidades. O que se pretende não é uma 

academia que reúna indivíduos com grandes capacidades artísticas, mas sim um local que 

sirva a comunidade, a sociedade, que propicie aos indivíduos uma capacidade diferente de 

ver o mundo. Neste aspeto, o que se propõe fazer é um espaço multicultural, onde irão 

prevalecer as artes maiores. Esta escola será o elemento que irá criar uma estrutura de 

relações interpessoais de diferentes culturas, índoles raciais e estratos sociais, fazendo assim 

com que exista contacto entre pessoas, estabelecendo diferentes tipos de conhecimentos.  

Pretende-se acima de tudo um espaço destinado a toda a população, que funcione 

durante todo o período diurno e inclusive durante um período da noite, com o intuito de o 

proporcionar a um maior número de indivíduos. Desta forma é possível uma maior 

diversidade de faixas etárias, permitindo estabelecer convívio entre os mais novos e os mais 

velhos. 

Sendo este espaço um complemento às atividades escolares, com o intuito de ser um 

lugar onde os indivíduos se possam expandir tanto a nível artístico, intelectual e expressivo, 

pretende-se, sobretudo, que este seja o espaço onde todos possam tirar o maior partido, 

através de apoio escolar e de atividades livres.  
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Apesar de todo um espaço livre que os indivíduos podem utilizar no seu período de 

lazer, o fundamental desta escola serão as aulas de base curricular, que se espera serem o 

alicerce deste espaço. Estas aulas têm o intuito de proporcionar aos indivíduos um ensino 

especializado em determinadas áreas artísticas, tais como a música, a dança, as artes 

dramáticas e as artes plásticas. Espera-se assim a formação de grupos de trabalho dentro 

destas áreas. O objetivo principal na criação de um espaço destes é aproveitar ao máximo as 

capacidades das crianças e jovens e explorar as potencialidades que este tipo de espaço num 

local como o da Cova da Moura pode proporcionar para o desenvolvimento do indivíduo.   

Como já se viu anteriormente, o bairro tem excelentes acessos o que facilita o seu 

desenvolvimento. Desta forma, pretende-se que a implantação da Escola seja feita num ponto 

de fácil acesso e de charneira com a envolvente. O local que reúne as melhores condições 

para a implantação do edifício, foi a base Sul do bairro, onde o terreno é mais aplanado do 

que no restante. É aqui que ficam a maior parte das entradas principais e onde existe uma 

maior quantidade de área livre capaz para a implantação da Escola. Nesta zona sul está 

implantado um dos pilares mais importantes do bairro, a Associação Cultural Moinho da 

Juventude. Um núcleo que representa um projeto comunitário que envolve crianças, jovens 

e adultos na busca de melhorar condições a nível cultural, social e económico. 

Para além de todas estas questões, tem que se ter em conta que existe um fator também 

muito importante, que é a intenção de ligar o bairro com o exterior, daí que o intuito principal 

do projeto é criar uma ‘ponte’, isto é, o edifício que se propõe construir, que será o elemento 

de destaque, resulta assim num ponto benéfico para o bairro e para a restante população 

vizinha.    

Assim sendo, podemos ver (ao lado) a zona 

onde irá ser implantado o edifício. Esta fica situada 

na zona sul do bairro, pois é aqui que se encontram 

as entradas principais, para além disso é a que 

oferece um espaço mais amplo fazendo charneira 

com o exterior do bairro.  

Fig. 1 - Zona de Implantação. Fonte: Google Maps 
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1.2. Do conceito à forma 

O conceito baseia-se na forma de um Piano, mais propriamente nas teclas deste, um 

dos elementos ligados ao conceito de arte que vem sendo abordado ao longo deste trabalho. 

Para além disso, quando pensamos no teclado de um piano estabelecemos logo à partida que 

a imagem deste não é constante, pois as suas teclas ao movimentarem-se criam dinâmicas 

diferentes.  

Remetendo-nos para a imagem do piano conseguimos identificar uma ligação entre o 

edificado no bairro e este, devido aos seus elementos díspares, que criam dinâmicas de 

volumes e alturas, tal como as teclas do instrumento, que têm formas distintas, umas mais 

largas, outras mais estreitas, umas mais longas e outras curtas, e quando tocadas apresentam 

uma imagem de movimento. 

Fig. 3 - Relação de alturas das casas da Cova da Moura. 
Fonte: Foto do autor Fig. 4 - Dinâmica e movimento. Fonte: Foto do autor 

Fig. 2 - Perspetivas da zona de implantação. Fonte: Foto do autor 
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Estabeleceu-se assim uma composição de desenho obtido por um acorde, 

procedendo-se, posteriormente, à sua transformação e adaptação ao local.  

É notória a sua integração: o ritmo das teclas mistura-se com o pano de fundo que é 

o próprio bairro. Criou-se então uma forma que se foi transformando ao longo do tempo, 

tentando sempre adaptá-la ao local.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Implantação do edifício  

Ao fim de vários estudos, chegou-se à conclusão que apesar de existir uma dinâmica 

ao nível das alturas das diferentes teclas, ainda se notava que o edifício se apresentava algo 

estático, sem uma dinâmica própria que o enraizasse àquele sítio específico. Como tal, este 

viria a sofrer alterações aquando implantado no terreno. Criou-se assim a imagem de um 

piano quebrado, onde as teclas assumiram diferentes orientações. Esta ideia de piano 

quebrado remete para uma imagem caótica que o bairro apresenta, tanto ao nível das 

construções, como também da sua própria identidade e os problemas preexistentes. Definiu-

se que a Rua Principal do bairro iria ser o eixo de ligação entre o interior e o exterior. Assim 

sendo, esse eixo iria fazer-se passar pelo meio do edifício, dividindo-o em dois blocos 

distintos. Conclui-se também, que a Rua do Outeiro, proveniente do lado esquerdo do bairro, 

Fig. 5 - Dinâmica das teclas quando tocadas. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 6 - Imagem 3D com a configuração inicial do edifício. Fonte: Imagem do autor 
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era uma rua igualmente importante e, como tal, fazia sentido prolongá-la, intencionando a 

sua passagem por dentro do terreno de implantação. Os eixos provenientes das ruas do bairro 

definem as orientações para a implantação dos dois blocos do edifício. Como se viu 

anteriormente, a dinâmica que se pretendia dar à forma do edifico tinha ficado reduzida às 

varias alturas do teclado do piano. Como tal, para quebrar essa falta de movimento, foram 

puxadas algumas linhas provenientes dos edifícios existentes no bairro, e seguiu-se a rítmica 

das fachadas dos edifícios que ficavam de frente para a fachada do edifício.   

 
Fig. 7 - Implantação. Fonte: Imagem do autor 

Após a implantação do edifício, a imagem deste também viria a sofrer alterações. 

Deixou-se de parte a ideia de teclas pretas, que já não fazia sentido existir, visto que a ideia 

não era manter a imagem mimética do teclado do piano. A ideia manteve-se e ao retirar essas 

teclas pretas, o vazio que elas deixaram, não só completou o conjunto pela sua ausência como 

permaneceu a imagem do instrumento associado. Como se pode ver nas imagens abaixo, não 

eram as teclas pretas que davam dinâmica ao edifício, pelo contrário traziam alguma inércia.  
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1.4. Programa  

Esta Escola de Artes caracteriza-se por ser uma instituição de ensino de arte 

complementar ao ensino académico. Pretende-se lecionar áreas artísticas, tais como, 

expressão dramática, música na vertente de orquestra e aulas de coro, dança de vários géneros 

desde o ballet clássico à dança contemporânea e ainda as artes plásticas que envolvam 

pintura, escultura e desenho. Dentro dos vários cursos artísticos em todas estas áreas referidas 

anteriormente, ocorrerão vários workshops ligados à edição e captação de imagem e áudio. 

Contar-se-á ainda com um espaço destinado a bebés. Nas instalações existirão dois espaços 

muito importantes na divulgação dos trabalhos desempenhados pelos alunos, são eles: o 

grande auditório, e a sala de exposições.    

Fig. 8 - Edifício com teclas pretas. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 9 - Edifício sem teclas pretas. Fonte: Imagem do autor 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais 
 

 212 

Uma Escola Artística pressupõe um lugar onde o espaço artístico é preenchido 

diariamente com materiais muito específicos. A priori teremos de identificar quais e para que 

função irá servir cada espaço, não podendo desta forma defini-los sem antes termos em 

atenção a sua funcionalidade.  

Através de várias pesquisas e do universo de crianças e jovens existente no bairro 

chegou-se à conclusão que o limite físico do espaço se destina a 250 utilizadores em 

simultâneo no entanto, este valor não limita os utilizadores pois nem todos os alunos 

frequentarão os mesmos horários nesta instituição.   

 

De seguida passa-se a enumerar as diversas áreas e usos do edifício, que conta no 

total com aproximadamente 5.440m². 

 

ÁREAS GERAIS DO PISO -1 

Sala de arrumos e montagem de cenários | Sala de exposição | I.S. Masculinas, Femininas e 

para deficientes. 

  

Fig. 10 - Bloco A e Bloco B. Fonte: Imagem do autor 
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Áreas Gerais do Piso 0 

Bloco A 

Sala de expressão dramática para bebés | Sala de arrumos do material cénico | Sala de Ensaios 

de Teatro | Camarim e I.S. de apoio à Sala de Ensaios | Sala de Ensaios de Orquestra e Sala 

de Ensaios do Coro | Sala de arrumos dos instrumentos e partituras | 2 Salas de aulas teóricas 

| 3 Salas de Estudo de Instrumentos Coletivas | 4 Salas de Estudo de Instrumentos Individuais 

|Sala de Estudo de Instrumento e canto | I.S. Masculinas, Femininas e para deficientes.  

Bloco B 

Auditório com capacidade para 420 lugares sentados | Camarim de apoio ao auditório |  

Bilheteira e bengaleiro | 2 I.S. Masculinas, Femininas e para deficientes | Átrio | Receção |  

Secretaria, Arquivo e Escritório de apoio | Gabinetes médico e de psicologia | I.S. para 

professores (masculino e feminino) | Sala de funcionários e respetivas I.S., possuindo ainda 

uma sala para arrumos de material de limpeza | Sala de convívio de alunos | Bar com copa, 

zona de depósito e respetiva sala de refeições | Papelaria/reprografia com respetiva sala de 

arrumos | Biblioteca. 

 

ÁREAS GERAIS DO PISO 1 

Bloco A 

Estúdio de dança e respetiva sala de arrumos do material | 2 Arrumos de material de limpeza 

| Balneários Masculino e Feminino | Sala de oficina de artes e sala de desenho e pintura com 

respetiva sala de arrumos do material | I.S. Masculinas, Femininas e para deficientes | 4 Salas 

de aulas teóricas. 

Bloco B 

Balneário feminino de apoio ao auditório | Régie | Sala de edição | Estúdios de gravação de 

áudio e vídeo, com sala para arrumos | Sala de reunião |Gabinete do diretor |  Gabinete 

pedagógico | Sala de atendimento aos pais |Sala de arquivo | Sala de professores |Sala de 

audiovisual | Sala de leitura. 

 

ÁREAS GERAIS DO PISO 2 

Balneário masculino de apoio ao auditório | Arrumos. 
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1.5. Organização dos espaços  

No que respeita ao interior do edifício, este foi dividido em dois blocos, ligados por um 

piso subterrâneo, perfazendo assim o total de três pisos. Um piso abaixo da cota de soleira e mais 

dois acima da cota de soleira. Visto que, um edifício deverá acima de tudo caracterizar-se pela 

funcionalidade, e tendo em conta que não faria sentido estabelecer-se dois volumes sem qualquer 

ligação interna, previu-se uma ligação subterrânea que iria ligar o Bloco A, zona onde se 

desenvolvem as aulas, ao Bloco B, destinado aos serviços, zonas de lazer, convívio, leitura e 

grande auditório. Esta passagem não faz sentido existir apenas como elemento de união entre 

dois espaços, pelo que então se optou por criar, neste espaço subterrâneo, uma grande sala 

destinada à exposição dos trabalhos realizados pelos alunos de artes plásticas da escola. Para 

além disso, existe também uma sala de arrumos de todos os materiais. Estas duas salas têm uma 

característica especial, consoante o espaço necessário à exposição as duas salas podendo 

transformarem-se apenas numa, criando um espaço maior para expor.  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fig. 11 - Piso -1. Fonte: Imagem do autor 

 

A criação destes dois blocos independentes levou, por sua vez, à criação de duas entradas 

específicas. Uma das entradas será feita lateralmente no Bloco A. Esta é destinada sobretudo aos 

alunos, pois pertence ao bloco das salas de aula, enquanto que, a entrada do Bloco B é feita pela 

zona interna do bairro que dá frente para o caminho que faz charneira com o final do bairro.  

 

Verde – Arrumos 
Laranja – Sala de Exposição 
Azul – I.S. 
Amarelo - Circulação 
Vermelho - Acessos 
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Resolveu-se orientar esta entrada, designada por entrada principal, para o interior do 

bairro, pois faria mais sentido uma vez que esta escola pertence ao Bairro da Cova da Moura, 

‘obrigando’ a população do exterior a entrar no bairro. Desta forma, estabelece-se uma relação 

que até agora não existia, movimentos do exterior para o interior do bairro, socialização, relações 

de diferentes culturas e estratos sociais. A esta relação chamar-se-á metaforicamente ‘a ponte’.  

Tanto o Bloco A, como o Bloco B detêm dois pisos acima do nível do solo, o piso 0 e o 

piso 1. No Bloco B, existe ainda, na zona do auditório, um outro nível onde ficam localizados os 

balneários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do Bloco A 

Vermelho – Entrada do Bloco A 
Azul – Entrada do Bloco B 

Fig. 12 - Piso 0. Fonte: Imagem do autor 

Amarelo – Piso extra correspondente a um balneário 

Fig. 13 - Piso 1. Fonte: Imagem do autor 
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No Bloco A criaram-se espaços especializados para o ensino de cada uma das artes. Foi ponto 

assente colocar as salas principais como as da música, dança, expressão dramática e artes 

plásticas voltas para sul, para a zona exterior do bairro, isto porque pensa-se ser uma mais-

valia para quem passa, poder assistir aos vários espetáculos proporcionados pelos alunos 

aquando dos seus ensaios. No âmbito da música, pretendeu formar-se aulas de canto coral e 

de orquestra, criando-se para tal salas apropriadas para esse efeito. O projeto conta assim 

com uma sala para o ensaio da orquestra e outra para o ensaio do coro, havendo a hipótese 

de ampliar o espaço através do rebatimento da parede amovível que divide esses dois espaços. 

Para além destas salas de conjunto, conceberam-se salas de prática do instrumento, que são 

salas de tamanho muito mais reduzido, com capacidade para um aluno e ainda outras para 

grupos pequenos. Para a dança, destaca-se um único estúdio de grandes dimensões, com duas 

frentes envidraçadas e todo o apoio de balneários para os alunos. No caso da expressão 

dramática, recriou-se na própria sala um palco com costas para o envidraçado, sendo possível 

fechar com uma cortina quando necessário. Para além disso, as suas instalações apresentam 

ainda um camarim para os alunos. Nesta tecla existe também uma sala especial para bebés e 

para os pais. A escola tem ainda um espaço dedicado às artes plásticas, com duas salas 

equipadas, uma para oficinas de artes e outra para pintura.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - Bloco A Piso 0. Fonte: Imagem do autor 

Vermelho – Área reservada à expressão dramática  

Azul – Área reservada à música 
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Amarelo – Estúdio de dança, respetivos balneários e 
arrumos 

Lilás – Oficina de arte e Sala de pintura 

Verde – Salas de aula teóricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do Bloco B 

No Bloco B, apresentamos uma biblioteca com respetiva sala de leitura, e uma sala de 

audiovisual. Neste bloco os alunos podem desfrutar de uma sala de convívio com acesso a 

computadores da escola, de um bar e de uma papelaria/reprografia. As salas de professores, 

bem como atendimento aos pais e salas de direção, estão integrados neste bloco, dispõe ainda 

de um grande auditório, onde se realizarão todos os espetáculos escolares. Este está previsto 

para 420 espectadores, capacitado com camarins e balneários. A régie está preparada para 

receber workshops, propôs-se também salas para gravação de áudio e vídeo, possibilitando 

assim a utilização deste espaço por alunos monitorizado por pessoas especializadas.  

 

  
Castanho – Auditório 

Rosa – Átrio 

Verde – Receção e Secretaria 

Azul – Área restrita a professores e funcionários 

Amarelo – Sala de convívio, Bar e Sala de refeições 

Vermelho - Biblioteca 

 

 

 

 

Fig. 15 - Bloco A Piso 1. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 16- Bloco B Piso 0. Fonte: Imagem do autor 
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Vermelho – Zona de Workshop com régie e estúdios de 
gravação 

Azul – Área reservada aos professores  

Amarelo – Sala de leitura e Audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 18 - Corte das zonas de dança e expressão dramática. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 19 - Corte das zonas de biblioteca, sala de leitura, convívio de alunos e sala de professores. Fonte: Imagem do autor 

Figura 17 - Bloco B Piso 1. Fonte: Imagem do autor 
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1.6. Enquadramento com o exterior 

Depois de estabelecer o respetivo programa e a implantação exata do edifício por 

meio das linhas de força que levavam ao encaixe do mesmo naquele lugar, percebeu-se 

claramente que, como já foi referido anteriormente, não se quis deixar os blocos do edifício 

sem comunicação entre ambos.  

 

Na imagem acima podemos observar a amarelo, o caminho que faz charneira com o final 

do bairro, designado ‘por lado interno do bairro’, ao passo que a vermelho temos o ‘lado externo 

do bairro’. Esta zona a vermelho é uma via bastante movimentada, onde passam diariamente 

muitas pessoas, delimitando o bairro da envolvente profusa em habitação e urbanidade. Pode-se 

concluir que esta é como que uma barreira não só física, mas sobretudo psicológica que, demove 

pessoas externas ao bairro de lá entrarem. O acesso ao edifício pode ser feito por dois lados 

distintos, aqui marcados a azul. Contudo existem outras entradas para o bairro, mas estas são as 

mais diretas ao equipamento. Ainda naquela imagem, podemos observar a laranja a zona onde 

ficam localizadas as entradas do edifício. Uma destas situa-se no alinhamento com a rua principal 

do bairro que deu origem à passagem e consequente quebra do edifício, a outra designada entrada 

principal, fica enquadrada entre duas das teclas do Bloco B que formam um ângulo de abertura 

para o interior do bairro, indicando assim a sua presença.  

Fig. 10 - Implantação do edifício. Fonte: Imagem do autor 
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Criou-se na envolvente do edifício um jardim relvado coberto por uma malha de 

caminhos que provêm do estudo de implantação do edifício. Estes caminhos têm ligações 

entre si e pretendem unir a zona externa do bairro com a zona interna do mesmo.   

Devido ao declive bastante acentuado do terreno, sentiu-se necessidade, por uma 

questão de acessibilidade ao edifício, de criar um passadiço que percorresse toda a zona 

circundante que dá frente para o bairro. Este passadiço permite, através de escadas e rampas, 

o acesso a pessoas com mobilidade reduzida para que seja um espaço que se quer de todos, 

aceder às duas entradas do edifício, dando igualmente acesso a saídas de emergência, e à 

zona de cargas e descargas.   

 

Fig. 21 - Zona de jardim. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 22 - Passadiço circundante – demarcado a vermelho. Fonte: Imagem do autor 
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Nos passadiços notam-se dois tons diferentes, um cinza claro que representa degraus 

e passagens planas, e um cinza escuro que representa todas as zonas rampeadas.   

 

Podemos ver, na imagem seguinte, a existência de uma parte do pavimento em vidro 

que proporciona iluminação para o interior do piso -1, fazendo incidir a luz em pontos onde 

é necessária alguma luz, como é o caso da zona de circulação e de parte da sala de exposições.  

 

 

Fig. 23 - Entrada principal e respetivo acesso. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 24 - Sala de exposições e zona de circulação iluminada pelo pavimento em vidro. Fonte: Imagem do autor 
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Ainda nesta imagem podemos observar a zona do pavimento em vidro que começa 

onde termina o lance de escada, este permite ligar a parte de cima do bairro ao exterior.  

 

Relativamente à configuração das fachadas, visto que o edifício está embutido no 

terreno, e sendo a fachada principal, aparentemente, aquela onde está localizada a entrada 

principal, conclui-se que a fachada posterior é aquela que dá para o exterior do bairro. Assim 

sendo, deu-se preferência a esta fachada para a colocação de grandes vãos envidraçados, para 

que se proporcione a já referida relação de interior/exterior. Esta fachada possibilita a leitura 

do espaço interior próximo, dando, igualmente, aos utentes uma relação visual com o jardim 

exterior. Podemos, então, observar a existência de cinco grandes vãos envidraçados 

pertencentes a cada uma das teclas na fachada orientada a sul.  

Fig. 26 - Fachada posterior. Fonte: Imagem do autor 

Fig. 25 - Escada que liga o interior com o exterior do bairro. Fonte: Imagem do autor 
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O revestimento do edifício é um dos fatores mais importantes, pois a sua resistência, 

durabilidade e manutenção devem ser os aspetos a ter em conta. Da imagem que temos do 

piano, destacamos o preto e o branco como cores predominantes, quanto mais não seja pelas 

cores das suas teclas. Assim sendo, optou-se por aplicar em todo o edifício um revestimento 

à base de compósito de cimento com uma tonalidade bege. Em casos pontuais e estratégicos, 

tais como as entradas do Bloco A e do Bloco B, bem como em todo o volume da tecla que 

não apresenta fachada em vidro onde se localiza o auditório, será revestido no mesmo 

material de tom negro.  

Na entrada principal destacar-se-á o letreiro da escola, bem como no volume negro 

respeitante ao auditório. Desta forma será mais fácil aos transeuntes, nomeadamente os 

externos identificarem o edifício.   

 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS  

Ao longo da elaboração deste trabalho fomos confrontados com o manifesto interesse 

que existe à volta desta temática: são muitas as teses que se desenvolvem, e é da preocupação 

geral de muitos professores e estudiosos da matéria. Contudo, há ainda um longo caminho a 

trilhar. Da teoria à prática são ainda poucos os exemplos, apesar de existir um grande 

interesse sobre esta matéria, as escolas ainda estão muito fechadas sobre o método de ensino 

virado sobretudo para as ciências descurando-se a vertente artística. 

Fig. 27 - Perspetiva de conjunto. Fonte: Imagem do autor 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Artes Visuais 
 

 224 

É de extrema importância que se comece a dar mais valor à educação pela arte e que, 

desta forma, se comecem a educar as nossas crianças e jovens com as bases que, mais tarde, 

serão os alicerces para entender tudo o que os envolve, bem como a entendermo-nos a nós 

próprios e a criarmos a nossa própria personalidade.  

Presume-se que esta investigação serviu para, de uma forma diferente e mais aliada à 

vertente arquitetónica, solucionar um problema de um bairro específico, permitindo 

principalmente aos seus habitantes criar novas formas de interagir com a vida, abrir 

horizontes, e relacionarem-se com diferentes tipos de pessoas, contribuindo assim para uma 

sociedade mais saudável e sustentada. 

Apesar da vertente arquitetónica que aqui se pretende transmitir, a vertente social 

acaba por ser exaltada obrigatoriamente, por um lado para perceber a importância das artes 

para os indivíduos, e por outro para melhor explicar a integração do projeto no local. Focou-

se assim, a nível metodológico, mais na vertente teórica, aproveitando essa aprendizagem 

para a criação do projeto, contendo assim mais informação que justifique muitos dos aspetos 

que se criaram. A leitura da obra de Herbert Read foi disso exemplo, os aspetos mencionados 

pelo autor fizeram entender a importância que a arte tem, permitindo o relacionamento entre 

pessoas, unindo-as e aproximando-as. Como tal poder-se-á dizer que as teorias de Read não 

influenciaram diretamente o projeto de arquitetura, mas ajudaram para compreender algumas 

lógicas de funcionamento dos ambientes escolares. Deu-se importância à criação de um 

espaço que conjugasse todas as salas de aula das diferentes artes num mesmo bloco do 

edifício aproximando assim as pessoas e os diversos conhecimentos que se podem obter.  

Herbert Read foi o impulsionador do estudo mais aprofundado da temática da 

educação pela arte, como tal foi o fio condutor de toda a lógica do projeto - permitir a partilha 

de conhecimento, proporcionar às crianças e jovens o contacto direto com novas técnicas e 

formas de pensar, experimentando diversos papéis que mais tarde serão importantes 

desempenhar na sociedade. 

Julga-se que o objetivo deste trabalho foi bem conseguido, tanto a vertente teórica 

como a vertente de projeto foram cuidadosamente elaboradas. Foram considerados vários 

aspetos, testados diversos exemplos com a finalidade de conseguir atingir um resultado o 

mais adequado ao bairro e, principalmente, às necessidades daqueles habitantes.  
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Seria de extrema importância que, visto ter-se estudado o Bairro da Cova da Moura, 

e, visto a falta que um equipamento social como este faz naquele bairro, a partir de agora se 

abrissem portas para pensar sobre este assunto, refletir e fazer ver a quem de direito a 

importância de se começar a construir escolas com uma vertente não só artística, mas 

sobretudo mais humana, pois é crucial que se invista nas crianças.  

As escolas devem ser vistas como espaços importantes de relacionamento e que 

incentivam a integração, o bem-estar e o desenvolvimento, evidenciando capacidades em 

indivíduos que muitas vezes não têm sequer a oportunidade de exteriorizar as suas ideias, 

sentimentos e vivências.    

Assim sendo, numa época como a atual, que se vive em plena crise mundial, deve 

dar-se primazia à educação e fornecer aos mais novos as ferramentas para a construção de 

um futuro melhor.   
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Resumo 

Este texto tem como objetivo narrar as práticas pedagógicas artísticas como ressonância de 
estudos da ambiência sonora envolvente realizadas durante a Oficina A, B, C, da paisagem sonora 
da Demétria (Escola Aitiara). O texto ora apresentado tem como base o quadro teórico 
metodológico das perspetivas ecologistas da educação e dos estudos do cotidiano, conforme os 
textos indicados na bibliografia, que evidencia as narrativas do cotidiano (da voz dos atores 
sociais) das práticas pedagógicas como uma importante ferramenta científica. As narrativas são 
compreendidas como reform  ço da vivência realizada durante a oficina, ao lado da expressão 
artística e sensível, dos atores sociais do referido bairro que tem uma história impar, no tocante a 
ecologia humana. Neste caso, a sensibilidade destes atores sociais é aqui considerada parte 
significativa da ecologia do lugar. São professores(as), músicos(os), compositores(as), 
consultores(as), de diversas áreas, estudantes que se debruçaram durante 12 horas no exercício 
sensível da ecologia sonora, expressando-a de diversos modos inclusive musical.  

Abstract 

This text aims to narrate artistically pedagogic practices in resonance with the works listed in the 
bibliography, which highlights the stories of everyday life (from the voice of social 
actors) of the pedagogic practices as an important scientific tool. The narratives are understood 
as enhancing the experience madeduring the workshop, along with the sensitive and artistic 
expression of social actors in that district, which has a unique history with respect to human 
ecology. In this case, the sensivity of these social actors is here considered significant part of the 
ecology of the place. They are teachers and musicians, engaged in the study of ambience sound, 
held during the Workshop A, B, C, the soundscape of Demétria (Aitira School). The text 
presented is based on the theoretical framework of the methodological perspectives of education 
and ecological studies of everyday life, composers, consultants in various areas, students who 
have worked for twelve hours in the exercise of sensitive sound ecology, expressing it in various 
ways, including music.  
 
Key words: environmental education; sound ecology; art practices.  
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INTRODUÇÃO  

    
 Este texto reuni pesquisadores (as), professores(as), interessados(as) na perspetiva 

ecologista e sobretudo criativa da educação ambiental com foco no som/música. A 

oportunidade surgiu a partir do Grupo de Estudos da Perspectiva Ecologista da Educação 

- UNISO, SP, Brasil - que elaborou um projeto com o apoio do CNPq intitulado 

“Paisagens sonoras, educação ambiental e cotidiano escolar: Um estudo em escolas de 

Botucatu e Sorocaba - SP”84. Esta pesquisa tem como objetivo principal a realização de 

práticas pedagógicas sensíveis ou artísticas através de oficinas85 e gravação da paisagem 

sonora das escolas que possibilitem reunir diversos agentes, que estudam, ensinam, 

prestam de serviços às escolas, pesquisam dos mais diversos campos da música, medicina, 

agronomia, saúde, comércio entre outros enfim, pessoas que queiram participar, por 

interesse pessoal ou profissional, que abracem esta possibilidade de conhecer de forma 

mais aproximada e criativa o ambiente sonoro na qual estão inseridas. 

 Alertamos, porém, que o tom que usaremos neste texto está embasado “no quadro 

teórico metodológico das perspectivas ecologistas da educação e dos estudos do 

cotidiano” conforme os textos indicados na bibliografia, que evidencia as narrativas do 

cotidiano (da voz dos atores sociais) das práticas pedagógicas como uma importante 

ferramenta científica das pesquisas que vimos realizando. As narrativas são postas como 

reforço da vivência realizada durante a oficina e por isso não estão todas nominados, com 

exceção apenas aos professores/pesquisadores responsáveis pelas atividades realizadas, 

apenas estão indicadas as atividades profissionais dos participantes e/ou demais 

interlocutores desta oficina. 

 Acreditamos que sem o envolvimento sensível a própria cidadania é posta em 

risco. Neste sentido destacamos que ser cidadão é mais que pagar impostos, ou exigir leis 

que protejam nosso ambiente de vida, ser cidadão é também observar, estudar 

criteriosamente, trocar as informações, conhecer de perto e assim poder descobrir e 

compreender de fato a ecologia de um lugar, criando e reinventando formas de observá-

la e expressá-la.  

 

 
84 Pesquisa é apoiada pelo CNPq, edital universal/ 2010. 
85 Esta Oficina realizada em Botucatu intitula-se A, B, C, da paisagem sonora da Demétria, Escola Aitiara. 
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Entendemos a sensibilidade humana como uma parte fundamental da ecologia de 

um lugar. Só mesmo a partir do sentir/pensar e do criar/recriar, partilhar 

consensos/dissensos é que desenvolvemos uma perceção proactiva do ambiente onde 

vivemos, na escola onde estudamos ou lecionamos, no bairro onde residimos na cidade 

onde estamos no cotidiano que nos abrange.  

 Na experiência das oficinas abriu-se a oportunidade de vivenciar colocando em 

ação a vocação trilheira, guardiã e inventiva, de cada um multiplicando e ampliando 

significativamente as possibilidades coletivas de colocar a ecologia em movimento. 

 Assim faremos um breve relato do que ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de junho ao 

longo da oficina A, B e C da paisagem sonora da Demétria, Escola Aitiara e algumas 

considerações importantes que as ações realizadas trouxeram à tona.  Foram 12 horas de 

imersão sensível na paisagem sonora da Escola Aitiara e da Demétria, Botucatu, SP. Foi 

um tempo perdido, um tempo escoado, um tempo vivido. 

 

Demétria (caminhos e descaminhos) 

 O carro quase atolou durante a viagem, mas, graças a termos errado o caminho da 

passagem por Pardinho caímos em vias vicinais que de outro modo seria difícil conhecer, 

se não tivéssemos nos perdido. Constatamos como estão modificadas as fazendas, sítios, 

chácaras do entorno de Botucatu, o surgimento de áreas de pasto vazias transformando-

se em loteamentos, o avanço das plantações de cana para o biocombustível no interior 

paulista. Nas fotos aparecem postes perdidos numa imensidão verde descampada. 

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 
 

 233 

  Havia chovido na véspera, depois de muita seca estamos no início do inverno. O 

vento forte que passou por ali deixou seu rastro por toda parte, galhos pela estrada recém 

caídos, uma imagem repleta de transformações em pleno avanço naquele mundo rural, 

como um forte vento, ecos do urbano e por toda parte e toda sorte de desafios que estas 

transformações ocasionam. Uma observação silenciosa registrada nas lentes da Patrícia, 

mas que nos ajudou a compreender o momento e as pressões que atuam neste bairro único 

em Botucatu: o bairro da Demétria86 

 Quando em 1984, um grupo de pessoas fundou este bairro em pleno nada, num 

pasto árido, a proposta foi aplicar na prática os ensinamentos da antroposofia no Brasil, 

enfrentaram o desafio de adaptar a agricultura biodinâmica para condições tropicais, 

através de pesquisa, cursos e publicações. Plantaram árvores, reinventaram a vida, 

acharam espaço para a arte do bem viver uma escola que representasse apropriadamente 

o desenvolvimento humano. Dentre as inúmeras atividades envolvendo certificações 

orgânicas biodinâmicas (selo Demeter) houve crescimento e canalização dos 

agenciamentos ecológicos para esta atividade de fomento da Agricultura Biodinâmica no 

Brasil.87 Os invernos na Demétria são, bastante secos, dificilmente a temperatura cai 

abaixo de 2.º C. O Município é drenado por duas bacias hidrográficas: a do rio Tietê, ao 

norte e a do rio Pardo, ao sul88. O bairro Demétria também constitui uma (ZEISA) Zona 

Especial de Interesse Sócioambiental ao lado dos Bairros: Capão Bonito e Califórnia 1 e 

2. (TEMA)89.  

 Segundo O plano Diretor Participativo são Chácaras de Interesse Ambiental 

(bairros de característica essencialmente rural) em regiões predominantemente 

localizadas no entorno imediato da cidade, e também na Zona Rural, permitindo-se o 

exercício das atividades comercial, de prestação de serviços, consultorias, e institucional, 

com prioridade à preservação e conservação ambiental agregada à produção 

 
86 Deusa da Agricultura. Este bairro foi uma conquista de pessoas sensíveis às questões ambientais. 
87 A atividade de certificação orgânica e biodinâmica (selo Demeter) foi iniciada em 1991 pela Associação 
Tobias. Em 1995 foi criada a Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, independente da 
Associação Tobias, com a missão de fomentar a Agricultura Biodinâmica no Brasil. Em 1996 a Associação 
recebeu o premio SARD de destaque como instituição de fomento de agricultura orgânica na Conferência 
Internacional da IFOAM (Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica). A 
Associação recebeu diversos prêmios por empreender disseminar modos agroambientais de produção e 
escoamento e vem se destacando por suas conquistas socio ambientais. 
88 Ver Marco Michele Bertalot-Bay. Consequências ambientais e sociais da atividade agrícola: reflexões 
epistemológicas sobre a regenerabilidade. Campinas, SP, 2008. p. 59. 
89 Plano Diretor Participativo de Botucatu (2005/2007), Cap. II Das Zonas Especiais, p.7 disponível em 
http://www.botucatu.sp.gov.br/planodiretor/arquivos/propostasPDP.pdf acessado em junho de 2011. 
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agroecológica. Importante ressaltar que, o plano diretor participativo ainda não foi 

aprovado pela Prefeitura de Botucatu90. 

  A Demétria está na área da urbe onde o crescimento vem se adensando. A cidade 

só pode crescer por ali, portanto, está sendo acossada por pressões urbanas e imobiliárias, 

de toda sorte. Internamente também tem que lidar com as pressões socio ambientais, uma 

nova cultura, que fermenta dentro do bairro por conta da intensificação da atividade 

comercial, entre outras que envolvem o delicado contraponto entre moradores fundadores 

que não perderam de vista a filosofia da fundação do bairro, e dos moradores mais 

recentes ou temporários. Um certo nomadismo dos supostamente atraídos pelo charme 

bionâmico, entre outros diferenciais gerados ao longo de duas décadas, por suas 

atividades socioculturais e econômicas. 

 
Modelo Digital de Elevação (MDE) do Bairro Demétria.91 

 

 

Coordenadas Geográficas: O Bairro Demétria localiza-se a 15 km do centro de Botucatu, um 

município da região centro sul do estado de São Paulo delimitado pelas coordenadas geográficas 

22º53'09'' latitude Sul e 48º26'42" longitude Oeste. Situa-se a 220 km da capital São Paulo pelas 

rodovias Marechal Rondon ou Castelo Branco. Sua população em 2006 era de praticamente 

120.000 habitantes possuindo uma área de aproximadamente 1.763 km² "Demétria". 

 
90 Petição para assinatura na Internet disponível em  http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10888 
acesssado em junho de 2011. 
91 Foto BASE, 2005. Escala: 1: 5.000 e Mapa Cartográfico IBGE (2006).  
Conf. Marco Michele Bertalot-Bay. Consequências ambientais e sociais da atividade agrícola: reflexões 
epistemológicas sobre a regenerabilidade.  Campinas, SP, 2008. p. 61 
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Asas e crianças                                 

‘’infância, irmã dos pássaros”92 

 

 Entre as conquistas proativas da Demétria destaca-se a Escola Aitiara, embasada 

na pedagogia Waldorf. Ela contempla em sua aprazível arquitetura uma integração de 

corredores, caminhos dessa pedagogia que acompanha o desenvolvimento humano em 

ciclos de toda uma vida. São por isso na Aitiara são caminhos ao ar livre com pátios 

entremeando, jardins, árvores de bom tamanho e generoso sombreamento. A música e as 

artes têm locais especiais apropriados para se expandir. Há um investimento dessa 

pedagogia na educação sensível de jovens e crianças. 

 Iniciamos os trabalhos na sexta pela manhã. A equipe formada inicialmente por 

duas pesquisadoras, uma cinegrafista e um jovem estudante do ensino fundamental 

iniciando suas atividades científicas de apoio a pesquisa93. Vamos nos concentrar nas 

narrativas que colhemos durante os trabalhos de gravação na escola. Elas refletem a 

ressonância que buscamos. Também trazem a espontaneidade dos encontros. Carregam o 

germe do “vir a ser”, finas sintonias de pessoas e ações: (...)na escola temos uma 

integração sonora entre as crianças e os pássaros, parece que há uma harmonia que cria 

esse diálogo entre as atividades e os sons(...) 94 

 Esta professora nos contou 

fatos do cotidiano da escola que 

interligam sons e ações dentro dos 

perceptos (perceções ativas) desta 

professora, quando fazem 

teatralizações o teatro sonoro da 

paisagem invade a cena pedagógica, 

com cantos de pássaros e trovões95. 

 
92 Poema de Péricles Eugênio da Silva Ramos, 1967. 
 11Equipe Gravação na Escola: Carmem Sílvia Maria Sinto (mestranda); Marta Catunda (doutoranda); 
Gabriel Daltro (estudante do ensino fundamental) e Patrícia (estudante universitária de cinema /Senac). 
94 Agrônoma, professora e consultora agroambiental. 
95 Conf. Gilles Deleuze explica que percepto é diferente de uma mera perceção, mas, é a perceção enquanto 
ação, assim também compreende os afetos não são só meras questões amorosas ou afetuais do sentir, mas 
é o sentimento enquanto ação de afetar de causar, de modificar, de agenciar. DELEUZE, Gilles. Abecedário 
disponível em < http://www.oestrangeiro.net/esquizoanalise/67-o-abecedario-degilles-deleuze > acessado 
em junho de 2011. 
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 Chegamos à escola logo procuramos a secretaria para avisarmos da nossa presença 

como havíamos combinado anteriormente. Todos com seus afazeres ou, neles centrados 

apenas informamos que iríamos gravar as atividades da escola. Assim, iniciamos as 

gravações meio invisíveis. Sem grandes aparatos que chamassem atenção; afinal o 

gravador digital não é como uma câmera de TV (totalmente invasiva). Conseguimos essa 

invisibilidade embora algumas crianças e professores notassem silenciosamente nossa 

presença. 

 No fundo da escola há uma elevação repleta de árvores desenhando uma curva 

discreta. Este desenho natural cria um anteparo acústico para o som constante de 

caminhões passando na estrada ao fundo. A arquitetura da escola revela uma harmonia 

com o relevo do terreno tirando proveito deste movimento. Ao fundo, mas, no desenho 

do terreno seria ao lado, já que a escola parece se voltar também de frente para a mata 

abaixo onde um doce riacho despeja águas que vão dar no lago mais abaixo. No inicio 

dessa baixada ou inclinação que chamamos de fundo, forma-se uma pequena câmara 

acústica natural onde reverberam os sons mais diversos e as vezes os mais longínquos 

parecem bem próximos. Isso nos dá a dimensão das observações do Marcelo (...)é muito 

difícil colocar barreiras para os sons criar anteparos para eles, um som bem distante 

dependendo das condições pode reverberar como se estivesse do nosso lado(...). 

 Quando estávamos gravando nessa espécie de câmara natural formada pelo relevo 

do terreno unido a generosa arborização nos chegaram as seguintes questões: se não 

houvesse aquela vegetação frondosa no início da baixada o som dos caminhões e veículos 

de médio e grande porte das picapes aos utilitários mais pesados até os caminhões 

basculantes maiores passariam tão despercebidos dentro do bairro? Graças a forração 

arborícola unida ao que podemos chamar de colchão acústico da vegetação mais rasteira 

existe uma densidade abafadora para os decibéis. Será que o asfalto que necessita de 

margens desbastadas, calçamento, galeria pluviais, não modificariam essa situação de 

forma contundente? E a segurança e sinalização como ficariam? Os quebra molas não 

fariam o ruído triplicar? Assim sendo como isso afetaria a liberdade das crianças hoje 

soltas no pátio? Haveria uma tendência pedagógica de confiná-las nas salas de aulas por 

conta do aumento do ruído externo? Entre outros argumentos de segurança? São muitas 

perguntas que emergem da sonora poesia bucólica que ainda reside no entorno da Escola 

Aitiara. 
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 A sala de música da escola aguçou nossos ouvidos com uma música que parecia vinda 

de um conto de fadas, gravamos sua melodia harmoniosa com pássaros em um local próximo 

a mata, sob medida para o silenciar atento e relaxante.  

 No contraponto no lado mais alto, a marcenaria a todo vapor batucava uma música 

criativa que não se contentava apenas no batuque de seus martelos, mas de conversas intensas 

e alegres dos jovens marceneiros e marceneiras. Bate o sino, Carmemsilvia nos tira dessa 

meditação e nos conta que havia muitas crianças fazendo arte nas paredes da escola. 

Gravamos algumas salas de aula onde a voz dos professores não ressalta tanto do burburinho 

das crianças e jovens. Há um equilíbrio sutil de matizes e volumes naturalmente 

proporcionados pela vegetação. Carmemsilvia comentou essa questão acústica que tanto 

difere nas escolas confinadas em corredores de pedra e cal, situadas em ruas barulhentas, 

onde a arquitetura obriga professoras e professores a esgarçarem suas cordas vocais para 

sobrepujar o natural burburinho das vozes de seus alunos e alunas. 

 A tarde gravamos uma aula de capoeira da sexta série (sétimo ano) sentados no chão 

reunidos numa roda que se desfazia vez por outra, por algum movimento ou brincadeira, em 

uma espécie de varanda aberta situada de tal modo a reverberar pelo entorno a voz grave do 

professor (mestre) do berimbau e da batida do pandeiro ritmando. No refeitório, uma aula de 

artes alunos e alunas alguns dentro, outros fora ao sol, para se aquecer, pois a temperatura do 

início do fim da tarde começa a cair bruscamente. Todos concentrados em lixar pranchas de 

madeira, a professora em silêncio trabalhava também, e todos sonorizando o ar com um 

chiado de lixa, uns mais rápidos, outros bem lentos, conversando uns com os outros sem 

interferir na atividade. Um cheiro de chá de rosela haveria de aquecer as gargantas na hora 

do lanche. (...) moça, ei moça o que o que você está fazendo? Perguntou uma das meninas 

curiosa Marta respondeu: -  estou ouvindo o que vocês estão fazendo; espantada observou: 

ah! (...). 

 No entardecer voltamos gravando muitos pássaros no caminho da escola até a 

Pousada Somé passamos por um espaço descampado, ao lado do templo cristão aberto ao céu 

bem azul e sem nuvens, e a voz onipresente na paisagem do pica-pau amarelo que passa e 

repassa pelo ar com seu agudo canto estridulando. O tráfego de carros e veículos está bem 

esparço em contraste com o final da manhã da saída da escola. Sanhaço, anus, mimus, joãos 

de barro, marias branca, marias preta; entre outros traupídeos da região, se assanham com o 

cair da tarde. Nas moitas acelerando sutilmente os cricrilados que vão entrando em cena com 

o anoitecer. Uma alma de gato salta elegante com seu rabo pintado, sob as árvores altaneiras 

da Pousada. Um arapaçu com seu bico encurvado arruma o que fazer antes do sol se por. Cai 

à noite o caburé dá o ar da graça seu pio parece nos avisar; faz muito frio. 
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Som, movimento, ritmo, vida 

 
 Nosso encontro marcado as 9:00 horas de sábado pela manhã no estúdio do 

Marcelo. De lá sairíamos a captura dos sons locais. De longe ouvimos o som do seu 

metalofone, tocamos o sino que é a companhia da casa. Tex (o cão manso) veio nos saudar 

alegremente, aos poucos os participantes foram chegando e se aninhando no círculo de 

conversas até que o Marcelo fez explanações gerais da atividade de escuta que faríamos 

em seguida.  

 Nos falou sobre a indissociável relação que se estabelece entre o tempo, o 

movimento, a vida e o som. Todo aquele que observa um movimento qualquer seja: uma 

folha caindo, um carro que passa, uma mão que acena, notará que este movimento 

necessita de tempo para ser percebido. Sabemos que tudo que tem vida, em alguma 

dimensão se move e abarca processos de movimento; portanto também está sujeito às leis 

do tempo. Aquilo que vive necessariamente nasce, respira, se alimenta, cresce, elimina, 

se reproduz e morre. Todos estes processos acontecem no tempo e implicam em algum 

tipo de movimento. Vale ressaltar que o conceito de vida para o senso comum é a 

capacidade de auto-movimento. Ou seja: a capacidade de produzir o movimento e se 

manter no fluxo do tempo a partir de si mesmo. Som por sua vez se manifesta como 

“tradução” de um movimento; seja ele um movimento acústico externo ou um movimento 

sutil da nossa própria alma. Num sentido abrangente tudo aquilo que se move pode ser 

entendido como um som potencial. Quando nos deparamos com uma paisagem na 

natureza, reconhecemos seus contornos, suas cores, os seres que ali habitam. Percebemos 

também os sons desta paisagem, sejam eles produzidos por animais, pelo vento, pela água 

ou pela ação do homem. Podemos relacionar diretamente estes sons com a dimensão da 

vida deste lugar. Esta relação é bastante clara no que diz respeito aos sons acima 

mencionados, pois estes sons são decorrentes do que se movimenta na paisagem e nos 

seus habitantes e movimento implica em vida.  

 Marta observou que, na vida atual estamos mais inclinados a acelerar para ganhar 

tempo enquanto nesta atividade haveríamos de desacelerar e perder tempo. Perder-se nele. 

Deixar o tempo escoar, para melhor perceber os outros movimentos. Carmemsilvia 

observou, como era importante esse movimento de desacelerar e da mudança que esse 

desacelerar provoca em nossa concentração, no ato de observação. 
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Caminho de som ao sol: da rodovia à escola, da periferia para o centro; no 

centro da vida local: água 

  
 Durante o caminhar, de alguma forma a ecologia da Demétria ia sendo posta em 

movimento. Caminhamos juntos, em silêncio, mas, individualmente cada um observava 

e ouvia a seu modo ampliando a quantidade de informações sonoras sobre o bairro. Só o 

fato de estarmos ali, unidos naquela manhã fria e ensolarada, que anunciava o início do 

inverno, só esta ação em si já se revestiu em um ganho ambiental para a ecologia da 

Demétria. Ventava em ciclos mais fortes e fracos, um vento morno seco que fazia a 

vegetação mais rasteira marulhar, enquanto da copa das árvores ao chão destacavam 

ritmos variados o chiado deste vento em movimento. Estabeleceu-se um roteiro em forma 

de uma leve curva da rodovia à escola que então funcionou com um centro deste caminho 

quase uma espiral. Num movimento da periferia para o centro, das ruas mais 

movimentadas até a escola passando pelo bambuzal chegando até a trilha da mata e ali 

permanecendo por alguns instantes. Foram ao todo duas horas e meia de observação 

contando a ida e a volta a pé. 

 

 
 Do ponto de vista dos recursos metodológicos foram realizados registros com dois 

gravadores digitais, e um analógico (com microfone direcional), e o registro dos decibéis 

(com decibelímetro) os demais registravam suas observações no papel em forma de lista 

entre outras formas individuais de observação. O importante era que cada um com seus 

ouvidos (o melhor de todos os instrumentos de perceção) selecionasse os sons que se 

evidenciassem, considerando aqueles mais agradáveis, sutis ou desagradáveis e ruidosos. 
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 Interessante é que esse roteiro nos permitiu silenciar ao mesmo tempo estar 

totalmente focados neste tempo do caminhar juntos. Algo como estar totalmente só em 

silêncio, ao mesmo tempo, totalmente juntos em comunhão, mesmo sem dizer uma só 

palavra. Na importância de os gestos em comunicação interessante notar que a expressão 

corporal ia mudando, para que o ruído dos passos na estrada não sobrepujasse os demais, 

os corpos se tornaram mais leves. (...) percebo os silêncios como ausência de movimento; 

fico sempre debruçada nessa relação de que há instantes de um silencio mais profundo 

que a falta de movimento cria, percebo essa ausência e esses silêncios (...)96. 

 Quando chegamos na mata todos pareciam estar totalmente dentro de si e o contato 

com os sons mais presentes e do movimento da água do riacho pareceu mesmo lavar os 

ouvidos e voltar a algo fundamental a vida humana a água. 

 

Retorno: reouvir, escolher, entreouvir, musicar  

 A observação das barreiras sonoras e dos indicadores ouvidos foi bem discutida 

ressaltada pelo grupo durante a avaliação das atividades de observação97. Um ponto muito 

forte dentro das tarefas realizadas pelo grupo participante da oficina. A medida que vamos 

refinando a escuta sensível da paisagem começamos a ter novos insights, além de 

ampliarmos o universo auditivo cotidiano. Isso até certo ponto também traz alguns 

perigos pois, ao nos tornarmos mais sensíveis, os sons indesejáveis nos sobressaltam. (...) 

percebi a diferença de ouvir antes do caminhar e depois do caminhar (...)98. 

 
96  Professora de música, trabalha com consultoria ambiental e também é instrumentista.  
97 Participaram da Oficina: Maria Vargas, agrônoma; Mónica Leoni, professora de música e consultora 
ambiental; Gersony Jovchelevich, agrônoma; Paula Rachel Rotta Furlanetti, engenheira florestal; Rubens 
Brito. Engenheiro florestal e músico; Lucia Pedutti e Luana Peduti, empresárias; Marcelo Petraglia; Marta 
Catunda, Carmesilvia Maria Sinto, Gabriel Daltro e Patricia Black. 
98 Mestre em engenharia florestal, trabalha com consultoria ambiental. 
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 Também compreender melhor como os decibéis excessivos constroem “muros 

sonoros” numa paisagem como a da Demétria que tem uma média entre 25 a 60 decibéis 

(carros diesel 70-80 dB) qualquer som acima dessa média tem uma probabilidade 

significativa de soar mais como barulho, chegando a afetar e ao ponto de incomodar seus 

moradores. Medimos o som noturno das ruas onde há restaurantes ou confluência interna 

e externa de pessoas circulando de carro, de moto, bicicleta e a pé em torno de 80 e 90 

decibéis. Isso nos traz a seguinte questão de forma mais clara: cada ambiente, bairro, 

localidade tem seu próprio índice de barulho ou assim deveria ser compreendido. Esse 

índice é uma calibragem entre a média dos decibéis registrados que em si constitui-se um 

indicador que é único do bairro e o outro mais subjetivo: o bom senso de seus moradores. 

O bom senso nesse caso deve levar em consideração o delicado equilíbrio entre os 

moradores antigos e fundadores do bairro, os flutuantes e temporários e os mais atuais. 

(...) eu uso a música de boa qualidade para selecionar “culturalmente” o público 

frequentador (...)99 

 O grupo discutiu esse delicado equilíbrio ambiental/cultural perpassando por uma 

compreensão da paisagem sonora subjetiva que cada um de nós traz dentro de si. Fizemos 

um exercício sobre a perceção subjetiva dos sons ouvidos durante o passeio coletivo, ou 

audição de campo e percebemos como isso é um filtro importante da paisagem sonora. 

Trata-se de um tapete onde estão indicados quatro elementos da paisagem: água, terra, 

fogo e ar. Neste tapete cada um registra os sons ouvidos e os relaciona a um elemento da 

paisagem. Desde o ponto didático da atividade até as discussões geradas redimensiona-se 

algo que talvez seja o maior desafio ecológico levantado pela oficina. A minha forma de 

ouvir o mundo não é a mesma forma do outro. Isso parece óbvio? Mas não é bem assim, 

vimos que cada um vai para o seu campo sensível e que este campo perpassa também por 

perceções conceituais, filosóficas, culturais e passam também pelo sentir de cada um que 

cria um sentido próprio que escapa, algo que está além nós que o próprio acontecimento 

de perceber cria.  

 Eu sei que o que o outro percebeu é importante, mas eu percebo diferente a mesma 

coisa que o outro percebeu. Por isso quando soam certos chavões já desgastados no 

mundo contemporâneo tais como o da sustentabilidade e das interpelações mediáticas de 

que cada um de nós é responsável pelo que está ocorrendo ao nosso ambiente de vida, 

isso acaba gerando um significativo esvaziamento político das questões ecológicas. Estas 

 
99 Moradora e empresária de um restaurante na Demétria. 
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carecem de balanceamento entre consensos/dissensos, não feitos apenas de assembleísmo 

ou interpelações, mas, resultados de ações concretas, ações sensíveis que afectem 

coletivamente onde/quando os conceitos e preconceitos, interesses associativos, 

particulares entre outros não vigoram. É porque quando em grupo não conseguimos 

alcançar a dimensão ou a perceção do outro como seria lógico de se esperar. Tendemos a 

interpretar, para enquadrar o que o outro sente de algum modo não conseguimos aceitar 

o estranhamento do outro ou não conseguimos despir dos nossos próprios 

entranhamentos. (...) quando anotamos os sons ouvidos durante o passeio fui mais para 

dentro de mim, fiquei comigo mesma, pude esquecer de mim e apenas ouvir, despindo 

dos julgamentos e conceitos (...)100 

 Nesse sentido a oficina foi muito esclarecedora porque nos fez deixar de lado o 

filtro dos conceitos e pré-conceitos que trazemos dentro de nós porque o som nos faz fixar 

no movimento do som em si aguçando inclusive outros sentidos (equilíbrio e orientação, 

leveza) mais corporais, e também de forma imperativa o olfato e assim as observações 

realizadas passaram a partir desse caminhar a compor um papel eminentemente político. 

Ou seja, o simples caminhar para observar em conjunto pelo bairro para ouvir esta ação 

em si numa atitude de silenciamento (conceitos, preconceitos, etc.) de perder tempo 

(desacelerar), revestiu-se numa ação fundamental que incorporou e pôs em movimento a 

ecologia da Demétria e toda a sorte de questões ambientais que ecoam dentro bairro 

puderam se compreendidas com mais clareza. 

 Dois exemplos são muito fortes. Há uma predominância dos motores a óleo diesel. 

Um dos participantes ouviu os motores sem olhar, identificando os carros pelo ronco dos 

motores, como ele foi criado no campo sabe diferenciar o som de um trator, de um 

gerador, de um carro ou caminhão. (...) o ruído do trator me lembra muito do meu pai e 

da minha infância na fazenda é um ruído que não me desagrada (...)101. Verificou-se 

durante as gravações os seguintes indicadores: 

1. Predominância de veículos a diesel, utilitários de médio e grande porte.  

2. Há um ruído maior de caminhões do que de carros atrás da escola com o 

surgimento desse indicador de velocidade, haverá uma nova pressão que incidirá 

diretamente na prevenção de acidentes no perímetro escolar consequentemente no 

sossego e na segurança dos moradores. Nas gravações evidenciou-se que muitos 

 
100 Agrônoma e pesquisadora. 
101 Engenheiro florestal e músico. 
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desses caminhões circulam com frequência na rua que passa em frente (que é 

atualmente abafada pelo bambuzal) ou, no fluxo que atravessa atrás da escola, 

onde as árvores estão abafando este som, desta estrada de chão, portanto, de baixa 

velocidade. Na hipótese de asfalto um novo indicador sonoro já presente de forma 

contundente na paisagem durante as gravações deixará de ser um ruído 

informativo para ser um efeito sonoro multiampliado. O barulho aumentará com 

a aceleração, neste caso bem mais rápida dos veículos em movimento sobre uma 

superfície lisa e sem anteparos. Notou-se que quando os carros entram no bairro 

saindo do asfalto da Rodovia Gastão Dal Farra entrando na Demétria tem que 

desacelerar naturalmente devido à mudança do terreno e isso imprime uma 

velocidade menor logo antes de entrar no bairro. Com o asfalto a velocidade 

aumentará e com ela a difícil equação desse novo esgoto sonoro.  

 A questão rodoviária é uma questão cultural no Brasil. Onde pode haver soluções 

coletivas, hidroviárias (para barcos), ferroviárias (para trens), cicloviárias (para 

bicicletas) o poder público privilegiando sempre os interesses privados, costuma optar no 

Brasil pela rodovia, pela rua asfaltada, pela avenida. O carro tem prioridade, antes das 

pessoas (pedestres) e do bem comum. Esse tipo de mentalidade evidencia que se for 

preciso construir uma estrada ou rua isso é mais importante do que preservar o entorno 

de uma nascente ou passagem ou distribuição natural do escoamento das águas. O carro 

está sempre em primeiro lugar. Na Demétria há que se olhar para isso também102. Ou seja, 

do impacto da atividade comercial tem que estar devidamente contrabalançada com o 

fluxo de veículos motorizados e a distribuição de águas para as atividades agrícolas e para 

o consumo. (...) é necessário fazer uma distinção fundamental entre ruído informativo e 

barulho; quando um som deixa de ser um ruído informativo para se transformar em 

barulho e que isso muito depende da ampliação sensível da escuta e da ecologia sonora 

(...). 

3. Outro indicador é o “muro” de som do latido dos cães. O medo da falta de 

segurança é uma barreira intransponível entre as pessoas. Grades, cercas e cães 

 
102 Um exemplo mais claro é a cidade de São Paulo como uma grande matriz de um modelo de urbanidade 
eminentemente rodoviário suplantou rios não respeitando o curso Tamanduateí e Anhangabaú e 
posteriormente os rios Pinheiros e Tietê. Graças a essa mentalidade a cidade inunda a cada grande chuva e 
não é apenas porque as pessoas que jogam seu lixo entupindo o escoamento da água. A cidade foi que 
tomou conta no lugar da água transformando rios em ruas e avenidas e continua apostando nas soluções 
rodoviárias com o Rodoanel que já chega na nascente do Tamanduateí. Ver vídeo Entre Rios disponível < 
http://www.chongas.com.br/2011/05/entre-rios-e-por-isso-que-sao-paulo-alaga/> acessado em junho de 
2011. 
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isolam mais do que protegem. E os latidos são um eco significativo na paisagem 

da Demétria um indicador que já é por assim dizer, uma voz da paisagem. Mas é 

um alarido que reflete essa tendência contemporânea ao fechamento e ao 

isolamento, que não são garantias de mais segurança ao contrário, o isolamento, 

o medo acaba coibindo as ações coletivas que possam tomar medidas 

efetivamente mais eficientes no tocante a segurança dos moradores. 

4.  Também a água surgiu com um indicador sonoro muito importante durante as 

observações. Várias questões foram levantadas sobre a proteção das nascentes na 

conjunção do crescimento urbano que evidencia e tende a tornar prioritário mais 

o acesso (rodoviário) do que o escoamento balanceado das águas em seu trajeto, 

ou fluir natural. Como proteger esse fluxo vital da água diante da expansão urbana 

rodoviária? Como fazer atuar essa mudança de mentalidade cultural, e em que 

medida a atividade comercial, associada à agricultura biodinâmica pode contribuir 

para isso? A questão da água é talvez a questão mais evidente dos equilíbrios! 

Estão aí a dengue, as enchentes anuais entre outras dinâmicas climáticas que tem 

a água, sua circulação, distribuição afetada pelo aumento paulatino do consumo 

de energia que o crescimento urbano impõe. 

5. Os pássaros são muitos presentes e sonorizam a paisagem de modo permanente 

na Demétria. No horário do passeio por ter sido feito no final da manhã presença 

sonora era mais esparça, de qualquer modo a voz do arborícola pica-pau amarelo 

ou pica-pau do campo (colaptes campestris) ressalta na paisagem com seu 

estridulado que emite em pleno voo fazendo sua voz preencher o ar. Sem dúvida 

uma voz representativa na paisagem sonora da Demétria. 

6. Alguns participantes perceberam um zoado bem grave de fundo próximo ao 

anoitecer.  

Observou-se também a presença do barulho das turbinas da fábrica Embraer 

ressoando sobre o bairro. Talvez exista alguma outra máquina com um som bem 

mais grave incidindo sobre a Demétria. Isso merece um estudo mais específico, 

com novas medições e gravações.  

7. Outros voluntários da oficina adentraram as atividades até o início da noite e 

gravaram os sons das atividades culturais noturnas especialmente da rua dos 

restaurantes e o entorno medindo em torno de 80 a 90 dB.   
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 Após essa observação caminhante, são inúmeras questões que não silenciam e 

nem calam, ao contrário nos pareceram mais evidentes e claras. No fim do dia o grupo se 

dividiu para ouvir em locais supostamente mais ainda silenciosos do entorno, fazendas, 

bairros novos para perceber melhor a confluência do repertório sonoro observado. O 

alarido dos cães ecoa por toda parte mesmo nestes locais supostamente mais silenciosos. 

Esses indicadores são pelo menos muito significativos da turbulência da urbe, seus apelos, 

medos e urgências chegando às portas da Demétria, entrando por suas janelas sensíveis. 

(...) nunca havia participado de nenhuma experiência que fizesse pensar sobre o som 

(...)103.  

 Desenhamos as vozes da paisagem em um mapa subjetivo (dos elementos) e em 

outro mapa, o caminho de som (evidenciado os sons mais presentes durante o passeio na 

trilha estabelecida). O principal para todos os participantes foi a intensa vivência de 

12horas de imersão na ecologia sonora na Demétria tendo a Escola Aitiara como ponto 

de partida e de chegada do vir a ser. (...) vou ter que tomar cuidado quando voltar para 

São Paulo porque abri muito minha percepção (...)104. 

 No ponto alto das atividades, Marcelo orquestrou um exercício sensível e musical, 

cada um com instrumento, ruído, voz pode se expressar-se com uma parte da paisagem 

sonora. O exercício foi gravado e em breve será disponibilizado em um blog sobre a 

vivência realizada. 

 
 
 
 
 

 
103 Estudante do ensino fundamental em sua primeira experiência de iniciação científica. 
104 Estudante universitária. 
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WHY IS IT THAT RESEARCH INTO THE EFFECTS OF MUSIC ON DEMENTIA WITH LEWY 

BODIES IS SO URGENTLY NEEDED? 
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Abstract 

This review argues why research into the effects of music on Dementia with Lewy Bodies (DLB) is 

urgently needed. In this sense, in inquiring into the possibility of using music therapy as a 

psychosocial intervention in the management of DLB, it begins with a brief presentation of human 

aging, followed by the presentation of DLB and of how DLB fits into human aging, followed by the 

presentation of the effects of physical activity and the reasons why it cannot be used as a viable 

psychosocial intervention in the management of DLB. Finally, this review presents the evidence on 

the effects of music on dementia and the reasons and arguments why research into the effects of music 

on DLB is so urgently needed. Live music seems to be significantly associated to a short-term 

lessening of apathy in dementia. 
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On the intended goals of this review 

 

The aim of this review is to argue why research into the effects of music on 

Dementia with Lewy Bodies (DLB) is so urgently needed. In this sense this review inquires 

into the possibility of using music therapy as a psychosocial intervention, in alternative to 

physical activity, in the management of DLB, considering that the clinical practice shows 

that elderly people suffering from DLB are not willing to dedicate themselves to their bodies. 

This review will then begin with a brief presentation of human aging, followed by the 

presentation of DLB, the very syndrome that killed Immanuel Kant (MIRANDA, 

SLACHEVSKY, & GARCIA-BORREGUERRO, 2010), and then it will explain how DLB 

fits into human aging. After that, the effects of physical activity will be presented and it will 

be argued the reasons why it cannot be used as a viable psychosocial intervention in the 

management of DLB. Finally, this review will present the evidence available on the effects 

of music on dementia and conclude why research into the effects of music on DLB is so 

urgently needed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                          
Immanuel Kant (1724-1804) 

 
 
Psychosocial interventions are nonpharmacologic interventions that have the 

potential to improve many of the symptoms and functional impairments associated with 

DLB. It is already well-known that behavioural and psychiatric or psychological symptoms 

of dementia (BPSD) and also cognitive symptoms of dementia can be worsened by low levels 
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of rousing and attention and that psychosocial interventions that furnish environmental 

novelty may reduce these symptoms and their impact. 

On human aging 

Despite the huge increase in the number of very old people, even supercentenarians, 

the human possibility of growing old does not seem to be an evolutionary recent event. Greve 

and Bjorklund (2009) argue that the recent human longevity is related to the accumulated 

experiences and knowledge and wisdom that older members of human groups were providing 

along human evolution. The experience of older people and their contribution to the 

fulfilment of a need or furtherance of an effort or purpose to their own relatives and to closest 

members of the group, along human evolution, probably became targets to natural selection. 

Such an enhancing effect of the possibility of contribution from some older members of a 

group is called “Nestor Effect”, that is, the effect of the integrated and accumulated 

knowledge of some older members of the group. Greve and Bjorklund (2009) devised the 

term “Nestor Effect” inspired by Homer's Iliad that describes heroic legends during the wars 

between the Greeks and the Trojans and where the King Nestor, wise ancient around 110 

years of age, famous for his courage and smooth-spoken, frequently gave advice to younger 

warriors, inspired the troops and drove his war vehicle. 

The argument for the “Nestor Effect” is that the oldest people, and consequently the 

human possibility of becoming old, truly represents an advantage, a benefit, not only to older 

people themselves but also to their offspring, relatives and immediate neighbours. Growing 

old, despite the loses, may be interpreted as an evolutionary adaptation. Available evidence 

shows that while information processing velocity and working memory capacity may 

decrease with aging, accumulated experience and knowledge do not present a negative 

tendency, what gives support to the argument that these memories, the accumulation of the 

results from experiences with differing environmental contingencies, are the most valuable 

capital of older people. The oldest memories, that is, the elderly's memories, are probably the 

memories that make Nestor's memories unique and incomparable. The presence around of 

some old people that possess information that can be necessary from time to time and that 

can integrate their accumulated experiences would certainly provide an adaptive advantage 

to the members of the group. 
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 The availability of many wise ancients could be interpreted as a preadaptation for 

eusociality where the oldest members of the group would contribute to the satisfaction of the 

needs of the youngest ones and provide impetus for their efforts and purpose and that, in turn, 

would increase adaptation for those who took care of their oldest. Eusociality is a life course 

strategy observed in animals that live in complex societies. In such societies, for instance among 

bees and ants, a subgroup of members of a group reproduce themselves while other members of 

the group function as nonreproductive caretakers. Species truly eusocial present three 

characteristics: generational superposition, division of labour and cooperative care of the 

youngest (COLMAN, 2006). The benefit of the presence of the oldest members depends however 

on the number of older people available and the quality of their cognitive functioning (for 

instance, prevalence of dementia). 

 It is true that during aging, while many individuals experiment decline in certain 

cognitive abilities, many individuals age in a healthy manner and can sustain high levels of 

cognitive functioning during their lifetime (DUNNEN et al., 2008). Aging does not seem to be 

synonym with cognitive incapacity. Even the decline experimented by many individuals usually 

is not malignant but occurs in parallel to certain declines in physiological functioning that, in 

turn, occurs in conjunction with normal developmental processes. Each individual has an 

elaborated and mainly unknown history what confers a certain individuality, that is, different 

individuals age in different ways (ANTONINI et al., 2008). For some individuals, however, the 

changes in certain cognitive abilities go beyond what could be considered normal and present 

themselves as persistently progressive. Such forms of malignant cognitive decline are caused by 

a variety of neuropathological conditions, among them DLB (10%-15% of all cases of dementia) 

and Parkinson's Disease Dementia (PDD) (BERTELLI, RAPOSO, & FERNANDES, 2007; 

BERTELLI, BIANCHI, & CRUZ, 2009; BERTELLI, BIANCHI, & CRUZ, 2010). 

 

 On DLB 

 Despite all differences, neurodegenerative diseases have in common the abnormal 

accumulation of certain proteins and, because neurons are particularly vulnerable to the toxic 

effects of these changes in the structure of the proteins, chronic and silent inflammatory processes 

may be triggered (BERTELLI, RAPOSO, BIANCHI, FERNANDES, & CRUZ, in press). 
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DLB is the second most common cause of neurodegenerative dementia in elderly people and, 

due to the hallucinations presented in the early stages of the disease, antipsychotic drugs are 

prescribed which has secondary effects that are extremely noxious to the extrapyramidal 

system. The primary function of the extrapyramidal system is the fine tuning of the voluntary 

movements in the sense of making them malleable to the higher levels of conscientious 

control. The absence of such a fine tuning endangers voluntary movements, for instance, by 

the presence of tremors, spontaneous movements, rigidity, slower motor movements, and 

spontaneous characteristics of Parkinson's Disease (PD), in other words, extrapyramidal 

symptoms (EPS). Even in low dosage, people with DLB that do not present changes in the 

extrapyramidal motor system are extremely susceptible of developing such alterations when 

medicated with antipsychotics (MCKEITH, 2006; BERTELLI et al., 2009). 

 DLB is part of a spectrum called Lewy bodies disease. Such spectrum contains 

neurodegenerative diseases that share the unbalance and abnormal accumulation of a synaptic 

protein called alpha-synuclein (SPILLANTINI et al., 1997). Clinical manifestations of the 

spectrum include DLB and PDD. Such manifestations share some pathological changes such 

as the formation of Lewy bodies, that are microscopic protein deposits in the brain. Fritz (or 

Friederich or Frederick) Heinrich Lewy discovered, in the brains of individuals with PD, an 

infinitesimal substance that later became known as Lewy bodies. The term Lewy bodies was 

included in the international literature in 1918 (SCHILLER, 2000). 

 
Friederich Heinrich Lewy  

(19885-1950) 
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 Proteins are substances that have the function of liberating energy and repairing 

tissue and cell. The protein alpha-synuclein, in particular, usually protects the cells from 

damage but its accumulation leads to the formation of Lewy bodies. DLB central 

characteristics, that is, serving as an essential component for the diagnosis of possible or 

probable DLB are: dementia defined as a progressive cognitive decline of sufficient 

magnitude to interfere with normal social or occupational function, and deficits of attention, 

executive function and visuospatial ability. Memory impairment may NOT necessarily occur 

in the early stages. Deficits of attention create difficulties in the capacity of cognitive 

inhibition, that is, the capacity to limit the quantity of information in the working memory 

and resolve potential interferences during processing. Interference and inhibition seem to 

contribute to a large spectrum of BPSD and cognitive symptoms (BERTELLI, COSTA, & 

BIANCHI, 2009). Elderly people with DLB seem to be particularly impaired in their capacity 

of cognitive inhibition, even when compared to those diagnosed with dementia of Alzheimer 

(COSTA, 2011). 

 DLB core clinical characteristics, that is, the ones most prime or most essential or 

most vital, for the diagnosis of a probable or possible DLB, are the cognitive fluctuation with 

repeated visual hallucination and EPS. The specificity of a clinical diagnosis of probable 

DLB, defined by the presence of two or more of these most prime characteristics, represents 

the criteria in more than 80% of the cases, however, according to McKeith (2007), in around 

50% of the cases the identification is made using only these criteria. In clinical practice, in 

order to improve the rate of case identification, a higher index of suspicion is adopted 

considering the criteria of the presence of only one of the most prime characteristics in the 

clinical diagnosis of possible DLB. Thus, the consensus guidelines for the clinical and 

pathologic diagnosis of probable and possible DLB (MCKEITH, 2006) specifies a set of the 

most prime clinical characteristics (two of them essential for the diagnosis of probable DLB 

and one essential for the diagnosis of possible DLB): irregular cognition with pronounced 

attention variations and readiness to respond, persistent visual hallucinations, and EPS. 
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 There are also three additional suggestive (that imply or connote) characteristics of 

DLB, that is, characteristics that present themselves as significantly more frequent than in 

other forms of dementia and that occurring in isolation or in combination in a individual 

presenting progressive cognitive decline of sufficient magnitude to interfere with normal 

social or occupational function, give support for the diagnosis of DLB: Rapid Eye Movement 

(REM) sleep behaviour disorder, extreme sensitivity to the side effects of antipsychotics, and 

low dopamine transporter uptake by the basal ganglia according to Single Photon Emission 

Computed Tomography (SPECT) or Positron Emission Tomography (PET) (BOEVE, 

SILBER, & FERMAN, 2004). Basal ganglia disturbances produce characteristic motor, 

cognitive and emotional symptoms. 

 If the characteristics mentioned above are present together with one or more of the 

core/most prime/most essential clinical characteristics it is enough for a diagnosis of probable 

DLB (Table 1). There are some auxiliary characteristics, that is, characteristics that furnish 

added support, characteristics that may be present but that do not constitute the most 

important elements, characteristics which commonly occur but with lower specificity: 

repeated falls, faints, brief loses of consciousness, delusions, hallucinations in domains other 

than visual (for instance, auditory hallucinations) and apathy. 

 The temporal sequence of events is extremely important considering that it is 

already well-known that when the person presents only EPS, the problem will be PD, but 

when EPS are followed (within 12 months) by cognitive symptoms, the problem will be 

DLB, however, when EPS are followed (after more than 12 months) by cognitive symptoms, 

the problem will be PDD, which tends to manifest itself in the later phases of PD (MCKEITH, 

2006). Usually, the onset of DLB tends to be inconspicuous, very difficult to detect, and the 

elderly themselves and their closest relatives do not realize that something very wrong is 

going on inside the person, but such onset is very destructive. The presence of a period of 

increasing confusion, the identification of the presence of hallucinations or a major fall may 

give the wrong impression of a sudden onset, however the unfold of DLB is progressive. 
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Investigations through neuroimaging resources may give some support to the clinical 

diagnosis. The neuropsychological profile of the damages in DLB reflects the combined 

involvement of cortical and subcortical pathways and a relative preservation of the 

hippocampus. Elderly people diagnosed with DLB present poor performance in visuospatial 

and attention tasks (SAUER et al., 2006). Fluctuation in cognitive functioning, that becomes 

altered in minutes, hours or days, occur in 50%-75% of the cases and are associated with the 

continuous variations in the levels of attention and readiness to respond. Closest relatives 

have the opportunity to observe the presence of daytime somnolence, episodes when the 

individual stares without any expression to nothing and also an incoherent speech. 

 Visual hallucination is the most characteristic BPSD in DLB and its persistence 

helps in differential diagnosis. Visual hallucinations are present in half the cases of DLB at 

the onset and occur sometime during the course of the disease in the majority of the cases. 

Such hallucinations, typically well formed and detailed, provoke varied emotional responses. 

Table 1. Indicators for the diagnosis of Dementia with Lewy Bodies (DLB) 
 

1) Presence of at least one of the most prime/most essential/core characteristics: 
a) Visual hallucinations, cognitive fluctuation 

OR 
b) Spontaneous characteristics of Parkinson's Disease 

OR 
2) One of the suggestive characteristics: 
 

a) REM sleep behaviour disorder, severe sensibility to antipsychotics 
OR 

b) Low dopamine transporter uptake by the basal ganglia 
AND 

3) Attention deficits, sleepiness during the day and apathy 
 
4) Relative preservation of episodic memory 
 
5) Significative visuospatial and executive impairment 
 
6) Urinary incontinence, dizziness and falls 
 
7) Absence of atrophy in the medial temporal lobe according to: computerized tomography / magnetic resonance 
 
8) Good response to cholinesterase inhibitors 
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The profile of EPS in DLB is generally similar to the profile of EPS in DP however with 

greater postural instability, facial apathy, and less tremor. An abnormal sensitivity to the side 

effects of antipsychotics, as previously mentioned, occurs in 50%-60% of DLB cases when 

traditional antipsychotic agents are prescribed and such a severe sensibility is associated to a 

significant increase in mortality risk due to the intense beginning or worsening of EPS and 

consciousness impairment. Atypical antipsychotics, if prescribed in small dosage, can be 

safer but sensibility reactions have been documented for the majority of this agents 

(MCKEITH et al., 2004). 

 Some characteristics of DLB are also present in narcolepsy, that is, a sleep disorder 

characterized by sudden and uncontrollable episodes of deep sleep (REM sleep behaviour 

disorder, daytime very sleepy state, visual hallucinations and loss of muscular tone in 

response to emotional stimulation). REM sleep is that timing of deep sleep that occurs 

sometime after the individual falls asleep, when the eyes begin to move under the eyelids 

(BOEVE et al., 2004). 

 Symptoms of depression (disinterest in every or almost every sort of activity during 

all day long and almost every day, loss of weight in the absence of diet, increase or decrease 

of appetite almost every day, sleep disorders, lack of energy almost every day, feelings of 

inferiority or guilt, diminished ability of concentration) are present in 33%-50% of DLB 

cases (MCKEITH, 2007). 

 

 On how DLB fits into human aging 

 In the five million years of the great apes evolution, prehuman primates evolved to 

today's Homo Sapiens Sapiens. In order to survive, prehumans had to abandon their lives in 

trees and consequently they had to modify their habits. The acquisition of bipedal locomotion 

brought huge changes in their locomotor apparatus and in their brain. Such changes resulted 

in an increase in brain volume due to the development of new cortical areas and brain 

pathways. Such improvements allowed for the development of, for instance, fine motor 

coordination, new cognitive functions, working memory, visuospatial perception, and high 

level of white matter. These still evolving new brain areas and cortical pathways are living 

longer than ever before, contributing, or having the effect of making happen, or becoming 
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more likely the development of sporadic neurodegenerative diseases associated to aging. In 

a very stimulating, interesting and energising discussion, Ghika (2008) explains what 

happens to the brain in age-related neurodegenerative diseases. Systems that degenerate 

translate disturbances in these most recent cerebral areas that are specific to human primates, 

because neurodegeneration occurs in exactly those neural pathways phylogenetically most 

recently developed. DLB represents one of these sporadic age-associated manifestations of 

premature aging of newly developed cerebral areas, in this case, the extrapyramidal system 

(fine tuning of voluntary movements). 

 Human longevity or the potential to become old has always been a possibility along 

the evolution. As previously mentioned, aging was pinpointed as a favourable characteristic 

and as such it became more common along successive generations of human primates. In 

other words, aging has evolutionary advantages. Adding to such adaptive value, during the 

last centuries, average life expectance grew in an astonishingly, in an amazing manner, to 

everyone's surprise due, probably, to the fast improvement in health services, medical 

technology, nutrition, hygiene, and a reduced rate of mortality. Such social improvements 

allowed for the unstable survival of human primate's new and still evolving brain areas and 

cortical pathways, creating conditions for the sporadic development of neurodegenerative 

diseases. In other words, the phylogenetically most recent brain areas and pathways seem to 

be still specifically sensitive, susceptible to the biological consequences of normal aging, 

such as decreasing number of dopamine receptors, diminishing volume of various brain 

structures, diminishing density of axon bundles, and diminishing velocity of the information 

processing system (IPS) (PARK & REUTER-LORENZ, 2009). 

 

 On the effects of physical activity 

Considering the increasing number of old and very old people, the proliferation of 

age-associated neurodegenerative diseases and the potential benefit of the presence of healthy 

elderly individuals in society, studies in the area of psychoneuroimmunology are 

continuously providing epidemiological evidence associating psychosocial variables, such as 

physical activity, to low rates of morbidity and mortality and also associating the quality, 

intensity and frequency of physical activity to the body inflammatory responses. Physical 
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activity alone seems to lower the level of production of pro-inflammatory cytosine and, if 

practiced regularly, it diminishes inflammation and influences the production of anti-

inflammatory cytosine. There is a considerable amount of evidence that physical activity is 

profoundly beneficial to cognitive functioning, improving codification, consolidation, 

storage, recollection and working memory, that are essential for human learning and memory. 

Because physical activity increases cardiovascular and aerobic capacities and, in particular, 

the brain's blood flow, it diminishes chronic inflammation in the nervous system and 

increases neuroplasticity (BERTELLI et al., in press). 

Many differing studies suggest that a particular factor that contributes to the positive 

effects of physical activity on EPS is the intensity of physical exercises, that is, most vigorous 

activities improve motor functioning and regulation of dopamine. More demanding, forced 

exercises, that is, interventions in which the individual is forced to keep, for instance, a 

velocity above the preferred one, improves motor function and provides neuroprotection 

(TILLERSON, CAUDLE, REVERON, & MILLER, 2003; POULTON & MUIR, 2005; 

RIDGEL, VITEK, & ALBERTS, 2009).  

 
 On the inadequacy of physical activity in treating DLB 

It is absolutely common knowledge that concentration, that is, sustained attention, 

is the key element to connecting the IPS to the body. In order to work the body, the IPS must 

be alert. It is the IPS that wills the body into action. During physical activity it is necessary 

to pay attention to the movements that have to be performed and to note how the body reacts. 

Sloppy, haphazard movements are not allowed, controlled movements are mandatory and 

must be performed with the utmost control. Besides, physical activity requires dedication, 

commitment and allegiance. Despite the already mentioned benefits of physical activity, 

clinical practice teaches that it is not an easy task to convince an elderly person diagnosed 

with DLB to engage in such activity. It takes a lot of convincing and considering some of the 

already mentioned symptoms of DLB, such as cognitive fluctuations, EPS, attention deficits, 

and apathy, it becomes clear that there is an enormous probability that such individuals will 

not set out on such an enterprise. 
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BPSD are those non-cognitive symptoms that also characterises DLB, that is, beyond 

cognitive symptoms that characterises different sorts of dementia, there are some manifestations, 

such as apathy, that are extremely important because such manifestations determine not only the 

differential diagnoses and the prescribed pharmacotherapy but also institutionalisation and the 

stress of close relatives. Apathy, for instance, is a serious impediment to the integration of the 

person in physical activity programs. Apathy is evident by the total lack of interest, initiative and 

activity in various aspects of daily life. It is plain the decrease in emotional response, facial 

expression and inflection of voice. Apathy does not mean sadness and it is never accompanied 

by unhappiness, despair or negativism, in other words and in a simple manner, apathy is a 

characteristic state of feeling of “I could not care less”. 

Psychosocial intervention is a process of active change which aims at capacitating the 

elderly diagnosed with DLB to reach a level of optimal functioning. Of course the emphasis 

differs according to the needs of the individuals and their families, the type of problem and the 

degree of impairment. The whole process involves using some strategy or technique that allows 

the person and closest relatives to handle effectively BPSD and cognitive symptoms of the 

disease in order to reduce debilitating consequences and make life less complex. 

 

 On research on music therapy 

Considering that physical activity does not present itself as a viable therapeutic option 

for elderly people diagnosed with DLB, music therapy would potentially offer an alternative 

psychosocial therapy without side effects and with clear implications to the individual's quality 

of life. Research on music therapy however is still in its early stages and have to come up with 

better methodology. A recent Cochrane Review (Vink, Bruinsma, & Scholten, 2011) on the 

effects of music on older people's BPSD concluded that there are still very few studies, these are 

short-term studies, and their designed methodology is fragile, easily broken or damaged or 

destroyed, vulnerably delicate, lacking substance or significance. Besides, the way results are 

presented in these studies does not allow for crystal clear conclusions. The Cochrane Review 

concludes that presently no useful conclusions can be drawn on the effects of music on dementia, 

thus no conclusion whatsoever can be draw on the effects of music on DLB. 
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Holmes, Knights, Dean, Hodkinson, and Hopkins (2006) tried to design and implement 

a rigorous scientific methodology in order to evaluate the effects of music on the apathy 

symptoms of elderly people diagnosed with dementia. Apathy, as previously mentioned, is a 

BPSD and one of the diagnostic indicators of DLB. These researchers worked with 32 elderly 

people that had been diagnosed with differing sorts of age-associated dementia and exhibited 

severe (56% of the group) and moderate dementia. All of the individuals presented this BPSD - 

apathy - and they were all randomly submitted to 30 minutes of prerecorded music, 30 minutes 

of live music and 30 minutes of total silence. Prerecorded music and live music were exactly the 

same - a mix of elderly people's (from 80 years of age) favourite songs. Each individual was tape 

recorded in one occasion for each of the three experimental conditions in the same session of one 

hour and 30 minutes. All 30 minutes films were labelled randomly with a code and the specific 

experimental condition was removed for visual observation only. 

The films were then analysed every three minutes using Dementia Care Mapping 

(DCM) in the blinded evaluation of each participant's quality of involvement in each intervention. 

DCM is a validated instrument of observation with high inter-rater and test-retest reliability. It 

examines 26 different activities where each person's interaction with a given activity is rated on 

a six-point Likert scale. The scale (-5, -3, -1, +1, +3, +5) ranges from a score of -5 to +5. The 

former score indicates that the individual is experiencing extreme apathy with that activity, or, in 

other words, experiencing an exceptional ill-being, and the latter score meaning that the 

individual is experiencing a high level of engagement, self-expression or social interaction with 

that activity, or, in other words, experiencing an exceptional well-being. 
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Holmes et al. (2006) examined the participants' engagement (from highly involved to 

severe ill-being) in an expressive or creative activity. Live music was significantly (p<0.01) 

superior to prerecorded music. It is interesting to observe that the effects of prerecorded 

music compared to the effects of periods of silence on the participants' level of engagement, 

self-expression or social interaction were not significantly different. 

In conclusion, music does seem to work, at least as a short-term psychosocial 

intervention, in the treatment of the apathy in moderate and severe age-associated dementia, 

but it must be live music. Live music was significantly (p<0.01) associated to a more positive 

level of engagement, that is, live music was positively associated to diminished apathy during 

its presentation. Prerecorded music certainly brings no harm but also did not provide any 

short-term benefits. 

There are many differing procedures from which information can be acquired, 

however only one of those procedures is the scientific method. Scientific method provides 

information that is as much as possible based on reality. Through the scientific method it is 

possible for researchers to acquire information free from personal belief, perception, values, 

attitudes and emotion. Such information can be obtained testing empirically ideas and beliefs 

according to a specific procedure open to public inspection. Information obtained through 

the adoption of the scientific method is worthy of reliance or trust because it is knowledge 

based essentially on objectively observed evidence. Controlled verification is an absolutely 

essential process in science and without it the relationship among events cannot be identified. 

Replication means that observations made by one researcher can be reproduced by other 

researcher, that is, the same results must be found if the same study is carried out again, 

because if a set of observations can be made exclusively by one investigation, such 

information is useless. 

In order to present results that lead to crystal clear conclusions the method followed 

by the researcher must be clearly reported. The researchers must report exactly how the study 

was conducted. Research into the long-term effects of live music on the apathy of elderly 

people diagnosed with dementia in general and DLB in particular is urgently needed because 

it represents a nonpharmacologic, psychosocial intervention that has potential benefits in the 

management of BPSD and cognitive symptoms.  
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Abstract 

The work based on an anthropological perspective, focuses on a type of ritual drum of Yoruba origin 
(Nigeria), present in Afro-Brazilian religions, which have been influenced by this origin. They are the 
batuque, in Rio Grande do Sul, (extreme-south of Brazil), the drum-of-mine, in Maranhão, the xangô, in 
Pernambuco, both in the Brazilian Northeast. The instrument is cylindrical or truncated cone, with a leather 
at each end, lying between them by ropes or metal rods. The analysis involves the relations between the 
rhythm produced by the instrument, dance and the body under two different views of the world, the 
Catholic-Christian and the Afro-Brazilian religious. 
 

 

Resumo 

O trabalho, a partir de uma perspetiva antropológica, enfoca um tipo de tambor ritual de origem ioruba 
(Nigéria) presente, na atualidade, em religiões afro-brasileiras, que receberam influências dessa origem. 
São o batuque, no Rio Grande do Sul, (extremo-Sul do Brasil), o tambor-de-mina, no Maranhão, o xangô, 
em Pernambuco, ambos no Nordeste brasileiro. O instrumento é cilíndrico ou em tronco de cone, com um 
couro em cada extremidade, tendidos entre si por cordas ou varões metálicos. A análise envolve as relações 
entre o ritmo produzido pelo instrumento, a dança e o corpo sob duas diferentes visões de mundo, a católico-
cristã e a religiosa afro-brasileira.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho, de enfoque antropológico, aborda os tambores rituais 

bimembranófonos utilizados principalmente no batuque, uma religião do chamado 

modelo jêje-nagô característica do Estado do Rio Grande do Sul, no extremo-sul 

brasileiro; e secundariamente, os tambores do xangô do Pernambuco e do tambor-de-mina 

do Maranhão, ambos estados do nordeste do Brasil, que utilizam instrumentos do mesmo 

tipo. No final do texto levanto algumas questões mais amplas que envolvem o tambor, a 

música e a rítmica corporal, projetando-as, comparativamente, sobre o pano de fundo da 

visão de mundo do batuque e do cristianismo ocidental.  

Para contextualizar o tambor no universo religioso do batuque, delineio os traços 

mais marcantes desta religião e os principais eventos onde é executado, as solenidades 

para os deuses e para os mortos. Ilustrando a importância que possui nesse universo, relato 

dois episódios que assisti, em que o tambor ocupava o centro da questão.   

Os dados sobre os tambores rio-grandenses foram obtidos a partir de pesquisas de 

campo que desenvolvi, entre 1969 e 1989, junto a muitos templos de batuque, em Porto 

Alegre, capital do Estado. Durante e depois deste período, ainda, compareci a festas de 

batuque em Montevidéu, no Uruguai e Buenos Aires, na Argentina, para onde foram 

levados por sacerdotes e iniciados. A metodologia compreendeu, a partir de uma 

abordagem qualitativa, a utilização de entrevistas, histórias de vida e observações, além 

de experiências pessoais, uma vez que aprendi razoavelmente a executar estes 

instrumentos e os cânticos sagrados que acompanham.   

Pude observar tambores atuando (assim como pude executá-los), também, em 

rituais do tambor-de-mina, em São Luís, a capital maranhense, onde moro, hoje, e em um 

dos locais para os quais migraram, tudo indica, a partir daí: Belém, capital do Pará. 

Observei-os, em ação, ainda, em cerimônias do xangô, em Recife, capital pernambucana. 

E, finalmente, em Havana, Cuba, pude examinar o modelo local do instrumento, 

experimentar sua sonoridade.    

Objetivando contextualizar a localização e origens destes instrumentos no 

território brasileiro, componho um breve histórico da escravidão africana no Brasil, com 

ênfase no Rio Grande do Sul.   
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BRASIL 

A economia brasileira, desde os primeiros momentos, até a abolição da 

escravatura, em 1888, foi movida, basicamente, pela mão-de-obra escrava. Isto significa 

que a construção das bases da riqueza brasileira (mas o que também é extensivo às do 

Primeiro Mundo) se deve principalmente à força de trabalho do escravo africano. É 

importante acrescentar que, provavelmente em função do racismo, muito raramente tal 

questão é referida pelos historiadores locais.   

Calcula-se que teriam sido trazidos entre 4 a 5 milhões de africanos, para o Brasil, 

neste período. As diversas populações africanas levadas para as várias regiões do 

território brasileiro participaram também, com suas especificidades, da construção das 

culturas regionais. 

Parece haver uma relação direta entre a história africana, as origens das diversas 

populações escravizadas e a história brasileira. A partir da colonização do Brasil, nos 

meados do século XVI, a economia se desenvolveu através dos impropriamente 

chamados ciclos econômicos. São, na verdade, uma sequência cronológica estabelecida a 

partir do tipo de produção vigente, na época, destinada à exportação. Destacam-se o 

açúcar, mineração e café, nesta ordem. Mas não foram apenas estas as fontes de riqueza: 

na região norte, por exemplo, nos meados do século XVIII, foi criada a Companhia de 

Comércio do Maranhão e Grão-Pará, com o objetivo principal de fornecer escravos para 

as atividades econômicas locais. No Rio Grande do Sul registra-se o surgimento de 

grandes charqueadas, em nível industrial, fundadas também nos finais do século XVIII.   

O açúcar teve muita importância, como principal produto de exportação, durante 

os séculos XVI e XVII, sendo as regiões de Pernambuco e Bahia, no nordeste brasileiro, 

e São Vicente, no Sudeste, as mais relevantes em volume de produção. Mas foram 

fundados muitos estabelecimentos de menor porte, no litoral, de norte a sul, e no interior 

do País. O desenvolvimento da lavoura canavieira, no território brasileiro, corre paralelo, 

historicamente, à colonização portuguesa na África, que se centra na região do antigo 

Congo, em Angola e, mais tarde, em Moçambique. Tais regiões forneceram escravos não 

apenas para a cana-de-açúcar, a mineração e o café, mas para todas as demais atividades, 

rurais e urbanas, onde pudesse ser aplicada a mão-de-obra escrava. O fluxo de escravos 

bantos não teve interrupção até a cessação efetiva do tráfico, em 1850.  
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Não é por outra razão que populações dessa origem se fizeram presentes em 

praticamente todo o território brasileiro, foram numericamente superiores aos sudaneses 

(da Guiné), na proporção aproximada de 3 para 1 e contribuíram com a maior herança 

cultural negra ao Brasil. Com efeito, a língua brasileira incorporou um significativo 

número de termos desta origem – principalmente quimbundo – na toponímia, culinária, 

topônimos, vocabulário em geral. Da mesma forma, são de origem banto boa parte das 

manifestações culturais populares brasileiras, especialmente as calcadas no ritmo e que 

envolvem danças, como o samba e suas variantes, os muitos tipos de congadas, certos 

autos-populares, além da religião denominada de umbanda, como veremos adiante, 

espalhadas por todo o território brasileiro.  

A mineração também é consequência de expedições, criadas pelo governo e 

particulares, cujo objetivo inicial era a caça ao índio, para atuar como mão-de-obra na 

lavoura açucareira. Nesta busca, que em alguns casos avança milhares de quilômetros 

para o interior brasileiro, foram descobertas minas de ouro, prata e diamantes em várias 

regiões, especialmente no hoje estado de Minas Gerais, no Sudeste. O ciclo da mineração 

inicia nos finais do século XVII, atingindo o auge no XVIII. Nos meados deste último 

século, na África, o poderoso reino de Oió, na hoje Nigéria, entra em decadência, processo 

que se acentua no século seguinte, sendo seus integrantes escravizados e despachados 

também para o Brasil. Outras populações vizinhas, como os jêje, do atual Benin, passam 

pelo mesmo problema. 

No século XIX, o café, que alcançava altos preços no mercado internacional, 

começa a ser cultivado em grandes plantações em São Paulo e Rio de Janeiro, 

principalmente. Na época, como a lavoura cafeeira era de grande rentabilidade, um 

considerável contingente de escravos foi remetido para a região: africanos, até o fim do 

tráfico, em 1850, além dos provindos de todo o Brasil.  

A riqueza gerada pela atividade econômica, em sua totalidade, no Brasil, resulta, 

entre outros aspetos, na fundação e/ou aceleração do crescimento de cidades, a partir do 

século XVII. Destacam-se, neste processo, Recife, Salvador e São Luís, no Nordeste; 

Belém, no Norte; Rio de Janeiro, São Paulo e Ouro Preto, no Sudeste. Porto Alegre e 

Florianópolis, no Sul. Outras tantas, de porte menor, surgem ao longo da costa e em 

regiões interioranas. Em todas, além do cinturão agrícola periférico, que abastece a 

população, se estabelece um mercado de serviços urbanos, para o qual vai ser dirigida a 

mão-de-obra escrava. A presença de escravos, nas cidades, se acentua mais devido ao fato 
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de muitos proprietários rurais construírem casas nos centros urbanos, onde, muitas vezes, 

a família se instala definitivamente e se expande, não retornando mais ao campo. A 

população escrava urbana se torna ainda mais expressiva em função de que a simples 

posse de escravos, mesmo ociosos, era um dos principais símbolos de status, da época.   

Há uma crença muito difundida, no Brasil, presente inclusive em livros escolares, 

de que os escravos sudaneses, os nagôs, teriam sido remetidos para a Bahia; e os bantos, 

para outras regiões do País. É possível que a origem do problema possa ter partido de 

obras de Nina Rodrigues (1935a, 1935b), publicadas numa coleção famosa, a Brasiliana, 

cujos títulos podiam ser encontrados não apenas nas bibliotecas públicas, mas na maioria 

dos particulares, pertencentes às elites intelectuais brasileiras. O que ocorreu é que, ao 

pesquisar candomblés dos subúrbios mais próximos do perímetro urbano da Salvador de 

então, Rodrigues encontrou templos de origem sudanesa, dedicando-se a estudar apenas 

estes. O que parece ter sido entendido pelos leitores é que somente na Bahia – mas, 

especialmente em Salvador - existiriam sudaneses, enquanto que nas demais cidades e 

regiões brasileiras, bantos, o que é um equívoco. Na verdade, os sudaneses foram levados 

para várias cidades, no Brasil, principalmente para o trabalho urbano.   

O mercado de serviços urbanos da época abrangia um grande espectro de 

atividades econômicas às quais o escravo era destinado: construção civil, transporte de 

cargas, indústria e comércio, em geral, serviços domésticos. Duas categorias de escravos 

se destacavam, nestas atividades, os de aluguel e os de ganho. Os primeiros eram alugados 

a terceiros e os segundos, postos a trabalhar, devendo, no final do dia ou da semana, trazer 

dinheiro para o seu proprietário. A vida do escravo urbana era muito diferente da que 

experimentava o assenzalado, no campo. Enquanto este era vigiado constantemente e de 

perto, o urbano gozava, em geral, de uma liberdade maior, especialmente porque era 

difícil de controlá-lo, graças à própria natureza das atividades que exercia - nas ruas. 

Deste modo, muitos destes trabalhadores realizavam pequenos serviços extra: doceiras 

faziam e vendiam mais doces do que informavam ao patrão, carregadores transportavam 

objetos, cobrando por fora e assim por diante, o que também permitia a compra de 

alforrias. Não raro desapareciam das vistas do senhor durante tempos variáveis, havendo 

muitos casos em que moravam por conta própria, em locais alugados.   

A conjunção destes fatores que caracterizaram a época – presença de escravos 

sudaneses, o fato de estes poderem guardar algum dinheiro, o de gozar de maior grau de 

liberdade e dispor de certo tempo para si próprio – foi provavelmente decisiva para o 
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surgimento, quase simultâneo, em várias cidades, na primeira metade do século XIX, ou 

antes, de templos religiosos jêje-nagô razoavelmente estruturados. Assim, tudo indica, 

ocorreu com o tambor-de-mina, no Maranhão, o xangô, em Pernambuco, o candomblé, 

na Bahia e o batuque, no Rio Grande do Sul. À exceção da Bahia – pelo menos ao que se 

saiba, historicamente, e na atualidade – os tambores rituais bimembranófonos se fizeram 

e fazem presentes, nos três outros locais mencionados.  

Apesar de as religiões de matriz africana terem sofrido perseguições menos ou 

mais intensas, experimentaram, com o passar do tempo, considerável processo de 

expansão, ganhando milhões de adeptos e simpatizantes, inclusive brancos e dos extratos 

mais elevados da sociedade brasileira. De modo geral, os brasileiros não iniciados ou que 

têm menor contato com este universo, temem o poder simbólico dos sacerdotes destas 

religiões, graças à crença de que podem produzir feitiços. Políticos, mesmo dos altos 

escalões da República, recorreram, historicamente, e recorrem, hoje, aos templos afro-

brasileiros, para resolver seus problemas existenciais.   

 

RIO GRANDE DO SUL  

Os primeiros povoadores penetram no Rio Grande do Sul por volta de 1725, 

partindo do porto de Laguna, mais ao norte, no atual estado de Santa Catarina, e descendo 

pelo litoral, no rumo do Sul. A colonização oficial ocorre em 1737, com a fundação de 

uma fortificação costeira, na hoje cidade de Rio Grande, o único grande porto do Estado. 

Ao longo do tempo, outras levas colonizatórias seguiram o mesmo caminho ou, já no 

território rio-grandense, rumaram para oeste, alcançando o delta do rio Jacuí. Subindo por 

ele e seus afluentes, atingiram a região central do estado e as fronteiras do Uruguai e 

Argentina. Nestes primeiros tempos, a utilização de escravos – certamente bantos - 

ocorreu, em pequena escala, na pecuária; e em escala média, na agricultura e pequenas 

charqueadas, à beira de lagoas e cursos d’água, por toda a região.  

Dois fatores, porém, possibilitaram uma grande concentração de escravos no Sul 

rio-grandense: a presença do porto (e cidade) de Rio Grande e, mais tarde, nas últimas 

décadas dos anos 1700, a fundação de várias charqueadas de nível industrial à beira do 

Rio Pelotas. A demanda de mão-de-obra para o porto e a cidade, mas principalmente para 

as charqueadas, que rendiam imensos lucros, determinaram o surgimento de um grande 

fluxo de escravos, para o local. Provinham de outras regiões brasileiras – sudeste e 
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nordeste - e, possivelmente, diretamente da África. Tais questões tiveram relação direta 

com a presença do batuque, no Rio Grande do Sul. 

 Uma coleta de depoimentos que realizei junto a iniciados muito idosos, do 

batuque, em Porto Alegre, convergiam para o mesmo ponto: o primeiro templo teria sido 

fundado em Rio Grande, outros, posteriormente, em Pelotas, e finalmente, em Porto 

Alegre, a capital do Estado. Várias estatísticas e levantamentos de época, que examinei 

(CORRÊA, 2006), pareciam dar sustentabilidade a tais opiniões, uma vez que indicaram 

a presença de um número razoável de escravos sudaneses em Rio Grande e Pelotas. Os 

primeiros dados mais concretos que corroboravam a voz da história oral, porém, vieram 

do trabalho do historiador Marco António Mello (1995), que mostra a existência de rituais 

religiosos de batuque, em Pelotas, já no início do século XIX. Mas havia um problema: 

eu me perguntava como um número pequeno de escravos e/ou libertos poderia ter criado, 

mas sobretudo mantido e expandido a religião, porque seria imprescindível a presença de 

uma massa crítica considerável de participantes do culto para mantê-lo. A resposta foi 

fornecida, desta vez, por outra pesquisa, a do também historiador Jovani Scherer 

(SCHERER, 2008) sobre alforrias, em Rio Grande: havia, sim, um grupo numericamente 

muito significativo de escravos oriundos das regiões da Nigéria e do Benin, nos anos 

1800. Em que pesem os conhecidos problemas de auto ou hétero classificação étnica 

constantes das estatísticas sobre estas pessoas, vários são identificados – e, ao que tudo 

indica, seguramente – como jêjes e nagôs, sendo estes últimos a maioria.  

Certamente, o ritual do batuque não foi totalmente inventado no Rio Grande do 

Sul, veio através de algum sacerdote, além, provavelmente, de outras pessoas com, no 

mínimo, considerável grau de conhecimento e iniciação religiosa. Pelo que observei em 

um ritual do xangô, em Recife, as semelhanças são muito grandes. Talvez tenham vindo 

de lá os fundadores do batuque. É certo supor, ainda, que a religião não se restringiu 

apenas aos sudaneses, mas incorporou também bantos, presentes, igualmente, no 

ambiente urbano.  
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OS TAMBORES DO MARANHÃO, PARÁ E PERNAMBUCO  

No Maranhão e Pará, os tambores rituais utilizados na religião de matriz afro local, 

o tambor-de-mina, são chamados de batá ou abatá, e seus executantes, os abatazeiros. 

Mina seria designativo de origem geográfica do culto, o porto de São Jorge da Mina, no 

Golfo da Guiné. A presença dessa religião e do batá, no Pará, deve-se a migrações, para 

o Estado, de iniciados e chefes oriundos do Maranhão. 

 Os integrantes do tambor-de-mina reconhecem duas modalidades básicas de culto, 

a mina jêje e a mina nagô, cada uma delas derivadas de templos matriz mais do que 

seculares, a Casa das Minas e a Casa de Nagô, em São Luís, a capital do Maranhão. Na 

primeira, as divindades são os voduns, sendo os cânticos em jêje. Na segunda, os deuses 

são denominados de orixás, e os cânticos em nagô (tal como jêje, termos êmicos).  Mas é 

chamada, também, de mina, uma forma religiosa que incorpora, além das divindades de 

ambas as origens citadas, as da umbanda propriamente dita108, além de um grande panteon 

de entidades sobrenaturais características da região amazônica, a maior parte delas 

indígena, e por isto denominadas de “da mata”.  

 Em São Luís, os abatás são utilizados na maioria dos templos de todas estas 

modalidades, indistintamente, exceção feita à Casa das Minas, que não os utiliza porque 

não pertenceriam à raiz jêje, segundo pessoas da casa.  Normalmente, a orquestra ritual 

conta com dois abatás, que são acompanhados por um terceiro tambor, o tambor da mata, 

cuja forma é de cone truncado e com uma única membrana na boca maior. Completam a 

instrumentação o “ferro”, uma peça deste metal percutida com uma pequena barra 

metálica, e a “cabaça”, uma cabaça, como o nome indica, recoberta com uma rede 

entretecida de contas coloridas.  

 O abatá maranhense é cilíndrico, tem aproximadamente 1 metro de comprimento 

por cerca de 40 cm de diâmetro e é conservado, horizontalmente, sobre um cavalete de 

madeira, durante a execução ou fora dela. Quando não está sendo executado, 

normalmente é coberto com um pano branco, o qual pode ser removido ou reacomodado, 

sobre o instrumento, para a execução. O instrumentista, de pé, toca o instrumento com 

ambas as mãos e, quase sempre, em apenas um dos couros.  

 
108 A umbanda propriamente dita é uma forma religiosa surgida no sudeste brasileiro e disseminada em 
todo o país, designando, para os leigos, o amplo espectro das religiões de matriz afro no Brasil. Sobre a 
umbanda, ver Camargo (1961); Negrão (1996); Concone (1987); Corrêa (2006). 
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Enquanto que o tambor da mata é afinado em tom grave, o som dos abatás é mais 

agudo. Estes últimos são confecionados, atualmente, em folhas de ferro zincado, sendo 

cada couro prensado entre dois anéis metálicos, nos quais são fixados três tirantes 

longitudinais de ferro redondo, com rosca e borboletas, para tensioná-los. De acordo com 

o Pai Itabajara (Silva Borges), do templo Ilê Axé Acorô D’Ogum, sacerdote da mina, em 

São Luís, antigamente estes instrumentos eram ou de troncos, escavados a fogo, ou de 

tanoaria, sendo os couros, diferentemente do que ocorre hoje, esticados um contra o outro 

por um sistema de cordas.  

 Em Recife, nos anos 1980, tive oportunidade de assistir a um ritual de xangô, a 

religião local, como mencionei, no Sítio do Pai Adão, já nesta época dirigido pelo 

sacerdote Manoel Papai, sucessor do primeiro, que falecera. Minha memória lembra que 

os tambores eram cilíndricos e executados com as mãos. Possuíam um couro, em cada 

extremidade, tendidos por varões metálicos com rosca e porcas e permaneciam, 

verticalmente, sobre tripés de ferro. Dados mais específicos sobre eles, porém, foram 

colhidos, mais recentemente, junto ao tamboreiro recifense Iraquitan Gomes (conhecido 

como Tonzinho), da equipe de instrumentistas do Sítio. Segundo ele, os tambores rituais 

são denominados, genericamente, de ilu (ilus, no plural). Há três tipos de ilu, de tamanhos 

diferentes: o maior é o inhã (que, ao contrário do Rio Grande do Sul, como veremos, é do 

gênero masculino), o médio é o melê ancó e o menor, melê. Da orquestra faz parte, ainda, 

o agogô, duas campânulas de ferro unidas, com afinações diferentes, e o xiquiri, também 

chamado de abê, que é uma cabaça revestida com uma rede de contas coloridas. Cada um 

deles recebe um pouco de sangue dos animais sacrificados, o que corresponde a reforçar 

seu poder de invocar os orixás. Apenas homens podem executá-los. Tonzinho mencionou, 

também, que há outro tipo de tambor, os batás, utilizados apenas em rituais para eguns, 

os mortos, e sem denominações específicas. São três, um grande, um médio e um menor, 

em tronco de cone e apertados por cordas – o processo de afinação, aliás, que o mesmo 

Papai afirma ter sido o dos ilus, antigamente. Para executá-los, o instrumentista, sempre 

homem, dependura-os ao pescoço, horizontalmente, batendo com uma mão em cada 

couro. Após os cerimoniais, são colocados em sacos brancos e depositados, 

horizontalmente, também, no balé, o quarto dos mortos.   
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O BATUQUE   

 Juntamente com o batuque, há duas outras modalidades religiosas afro-brasileiras, 

no Rio Grande do Sul: a umbanda branca e a linha-cruzada. A primeira, com cerca de 5% 

do total de templos, cultua orixás, caboclos e pretos-velhos (as duas últimas entidades 

indígenas e africanas, respetivamente, que, na visão religiosa, voltaram ao mundo para 

fazer a caridade). A segunda, com 85% das casas religiosas, cultua, mas em espaços e 

momentos separados, as entidades da umbanda, da própria linha-cruzada (exus e 

pombagiras) e os orixás do batuque. Este, finalmente, com 10% de templos, cultua orixás 

e os espíritos dos mortos. Estima-se que o total de casas de culto das três modalidades 

esteja entre 30 a 40 mil, incluindo-se altares domésticos. Este grande conjunto forma o 

que chamo de comunidade religiosa afro-brasileira do Rio Grande do Sul. Com exceção 

da umbanda branca, que não utiliza instrumentos, todas as casas de culto usam os mesmos 

tambores bimembranófonos. 

 O templo de batuque muitas vezes se confunde com as residências comuns, dos 

bairros mais pobres das periferias das cidades, sua condição passando despercebida a 

olhos não treinados. Normalmente, há pequenas casinholas, na parte fronteira (muitas 

vezes tomadas como casas de cachorro, por leigos), onde são sentadas entidades como o 

Bará e o Ogum Avagã e/ou exus e pombagiras, em caso de pertencer à linha cruzada. Dos 

compartimentos da casa, três, no mínimo, são dedicados à religião: a cozinha, onde se 

preparam os alimentos rituais, o salão, no qual ocorrem as danças e cerimônias rituais 

públicos, e o quarto de santo (ou pejí), em que são efetuados os sacrifícios de animais e 

guardados os implementos sagrados. Nos demais, moram integrantes da casa de culto.  

 Os sacerdotes e sacerdotisas do batuque, chamados de pai ou mãe-de-santo ou, 

mais antigamente, babaláu e babalôa, respetivamente, são considerados proprietários de 

seu templo e detém uma grande autoridade sobre seus iniciandos, os filhos ou filhas-de-

santo. O filiado ao batuque é conhecido como batuqueiro, fora e dentro do culto. A 

maioria deles, sacerdotes e seguidores, são negros e pobres. Os templos são autônomos, 

quanto à possibilidade de seus dirigentes tomarem decisões, mas não são mutuamente 

independentes, uma vez que há a necessidade de convidar outros sacerdotes para 

testemunhar certos rituais de iniciação.   

 As divindades cultuadas são denominadas de orixás, compõem uma grande 

família e são dispostos numa ordem hierárquica de idade, os “jovens” e os “velhos” que 

sempre deve ser respeitada. Jovens são o Bará, Ogum, Oiá ou Iansã, Xangô, Odé, Otim, 

Ossanha, Obá e Xapanã. E velhos, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Cada um deles preside certos 
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locais, como matas, rios, onde vivem e desenvolvem atividades, como os humanos: 

guerrear, namorar, preparar alimentos etc. 

 Há cinco tradições, denominadas de “lados”, às quais os filiados ao batuque 

autoatribuem sua linhagem no parentesco-de-santo: Oió, Ijexá, Jêje, Cambinda (ou 

cambina) e Nagô (este, com muito poucos integrantes). Os templos, via de regra, adotam, 

simultaneamente, duas destas tradições: jêje-ijexá, por exemplo.   

 Cada pessoa, pertença ou não ao culto, é considerado filho de dois orixás, que 

formam um casal, o principal relacionado à cabeça da pessoa e o outro ao corpo. Pessoas 

do sexo feminino podem ter cabeça de santo Homem e vice-versa.  

O culto aos orixás e espíritos dos mortos, os eguns, são realizados através de 

rituais, examinados mais abaixo.  

Ao longo do tempo, a religião foi se adaptando ao contexto geográfico e 

sociocultural rio-grandense: o uniforme ritual do batuque é a bombacha, uma calça larga, 

veste típica do cavaleiro dos pampas do extremo-sul do continente americano. O Bará, 

divindade dos caminhos e encruzilhadas, tem como uma de suas oferendas principais a 

batata assada, alimento popularizado pela colônia alemã local. Ogum, orixá da guerra, do 

ferro e padroeiro dos artesãos, adotou o churrasco – carne grelhada na brasa, o mais 

característico dos pratos regionais – como seu alimento ritual preferido. Oxum, deusa das 

águas doces, gosta de polenta (pirão de milho cozido em chapa de fogão e servido em 

tabletes), prato oriundo da colônia italiana rio-grandense. Aos eguns, os espíritos dos 

mortos, é servido um caldo em que também é adicionada erva-mate, que faz o chimarrão, 

uma bebida regional também típica. Vários orixás recebem pirão de farinha de mandioca, 

de origem indígena (como o churrasco, aliás), adotada pelos colonizadores portugueses. 

Além disto, vários animais e plantas da fauna e flora do Rio Grande do Sul foram 

incorporados pelo ritual batuqueiro. 

Congregando, historicamente, as grandes massas negras urbanas, o batuque atua 

como um lócus de sociabilidade, construção de identidades e proteção coletiva, já que os 

escravos e seus descendentes enfrentaram e enfrentam um ambiente socialmente hostil, 

graças ao forte racismo que caracteriza a sociedade rio-grandense.109  

  

 
109 Para um enfoque mais completo sobre o batuque (ver Corrêa, 2006). 
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FESTA, O RITUAL PARA OS ORIXÁS 

O ritual para os orixás é chamado de festa, a qual se compõe de três momentos: a 

matança ou serão, a festa propriamente dita e a levantação. Todas estas cerimônias são 

acompanhadas por cânticos e toques de tambor. Normalmente o serão ocorre numa sexta-

feira e a festa no sábado, a levantação ocorrendo três dias depois.   

No serão, animais de quatro patas e aves são sacrificados sobre pedras (ocutás) e 

objetos, colocados em vasilhas no piso do quarto-de-santo ou pejí, onde são guardados os 

implementos rituais. O sangue, de imediato, é vertido na cabeça do filiado, pois, na visão de 

mundo batuqueira, a divindade está fixada, misticamente, nos objetos, mas “cuida” da cabeça 

de quem lhe é consagrado.  Desta forma, o orixá é alimentado, ganhando força para ajudar 

seu filho. Na noite seguinte há a festa propriamente dita, pública, para a qual são convidados 

chefes amigos e seus seguidores, simpatizantes da religião, parentes dos iniciados, quem lá 

comparecer, enfim. O ambiente é de muita alegria e descontração, as pessoas rindo, 

conversando, se abraçando, brincando umas com as outras, fazendo observações jocosas 

sobre acontecimentos passados ou presentes.  

As cerimônias da festa iniciam com a colocação de uma grande toalha, no piso do 

salão, onde são colocadas, obedecendo à hierarquia mítica, as comidas sagradas oferecidas a 

todos os orixás. Na cabeceira senta-se o sacerdote, que fica de costas para o banco dos 

tamboreiros, enquanto que todos os iniciados sentam ou se ajoelham lado a lado, também de 

acordo com a posição de seus orixás na hierarquia mítica. Ao som dos tambores, a sacerdotisa, 

sempre seguindo a hierarquia, toma cada prato às mãos, come um bocado e passa-o para a 

pessoa vizinha, até que todos tenham comido um pouco de tudo.  

Encerrada a mesa, começa a roda, uma formação em círculo que gira em sentido anti-

horário. De acordo com cada cântico e toque de tambor, os participantes reproduzem, 

dramatizando coreograficamente, as características dos orixás: para o Bará, dos caminhos, a 

mão direita, à frente do peito, gira como se tivesse uma chave – “é o Bará abrindo os 

caminhos”; na dança de Ogum, o guerreiro, todos simulam esgrimir com uma espada, e assim 

por diante. Tais danças também assumem um caráter didático, na medida em que transmitem 

aos mais novos as representações que o grupo tem sobre os deuses. É o que Ziegler (1970) 

chama de memória muscular, a que se transmite através dos músculos. Chama atenção, nos 

participantes da roda, a descontração, o prazer e a alegria de dançar, estampados nos rostos, 

nos sorrisos, nos cuidados em cumprir, o melhor possível, as coreografias sagradas. 
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No cântico para Xangô é organizada a “balança”, também uma roda como a 

anterior, mas nesta os participantes se dão as mãos, com os dedos entrelaçados 

fortemente. Ao som dos tambores, os integrantes do ritual, coletivamente, avançam para 

o centro e recuam, várias vezes, neste momento sendo deflagradas as possessões. Os 

possessos mudam de fisionomia, fecham os olhos, contraem as sobrancelhas, os lábios 

tornando-se salientes, em bico. Após alguns momentos o toque muda, passando para o 

alujá, um ritmo muito rápido, para Xangô. Então, todos soltam as mãos, os possuídos 

seguindo para o centro do salão, onde começam a dançar.  Se o santo é do sexo masculino 

e seu cavalo (filho espiritual humano) é mulher, logo tira, arremessando para longe, os 

enfeites que possa ter no corpo, como bijuterias e até peruca, se for o caso. Os assistentes 

acorrem, rápidos, e ajudam-nos a retirar tais objetos, descalçar-lhe meias e sapatos. 

Parado o toque, os deuses cambaleiam, como se fossem cair, sendo necessário aplicar-

lhes um pequeno rito – dobrar os braços em direção ao peito e assoprar-lhes nos ouvidos 

– para que a possessão se estabilize. Daí em diante passarão a dançar normalmente, alguns 

ministrando rituais de limpeza mística e conversando com os humanos que lhes vem pedir 

conselhos. De acordo com a crença batuqueira, quem é possuído ignora tal condição.   

Os toques de tambor, e os cânticos em “africano”, que acompanham todos os 

segmentos da sequência, são os responsáveis pelo fenômeno da possessão, quando os 

deuses tomam conta dos corpos e mentes de seus filhos espirituais, os humanos. É não 

apenas o clímax da festa, mas o objetivo central do ritual e da própria religião: trazer os 

deuses para o mundo dos humanos. Por isto, a importância decisiva do tambor, na 

dinâmica do processo. Uma das principais razões da vinda dos orixás ao “mundo” é a 

oportunidade de dançar, o que mais gostam de fazer, segundo a ótica do batuque. De 

acordo com tal perspetiva, ainda, o desempenho de um orixá, na dança, é um dos melhores 

indicadores da veracidade da possessão: quanto melhor o desempenho, maior a 

legitimidade desta. Tais danças, como foi mencionado, têm uma certa padronização de 

movimentos, pois reproduzem as características de cada divindade. Mas há, aí, um espaço 

considerável que permite o desenvolvimento de performances coreográficas individuais, 

por parte do possuído, o que é altamente valorizado: quando um orixá se destaca, 

dançando, é alvo da admiração dos assistentes, que gritam, entusiasmados, sua saudação 

ritual. A coreografia mais marcante, rápida e violenta é a do alujá de Xangô:  representa 

o orixá atirando pedras (que vêm na ponta dos raios, diz a tradição). O possuído, ao 

mesmo tempo que simula o arremesso das pedras, com os dois braços girando 
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alternadamente no ar, curva o tórax para a frente, para aumentar o impulso, pulando sobre 

uma perna, enquanto que a outra sobe e desce sem tocar o chão. É um maravilhoso 

espetáculo coreográfico de ritmo e coordenação motora! Cabe enfatizar que, 

diferentemente do deus cristão, que permanece distante e invisível, os deuses afro-

brasileiros se fazem presentes, no mundo dos humanos. Isto dá ao indivíduo um 

sentimento de que lhe são próximos e pode contar com seu poder de defendê-lo, protegê-

lo. A questão fica mais significativa se considerarmos a condição dos fiéis do batuque, 

que além de pobres, são discriminados, por serem negros.  

Durante a festa, o tamboreiro “tira”, na ordem, três cânticos, em geral, para cada 

orixá.  Não seguir a hierarquia, tocando para um orixá anterior ao qual já se tocou, é “virar 

o tambor”. Isto constitui uma grave infração ritual, por parte do tamboreiro, o que pode, 

segundo a religião, causar a morte do dono da casa, de participantes da festa ou do próprio 

tamboreiro.  A razão é que, ao tocar assim, “andando para a frente e para trás”, está 

promovendo um movimento de vai-e-vem, que é associado aos eguns, os mortos, 

correspondendo a abrir, simbolicamente, uma brecha para a entrada da morte na festa dos 

vivos. Tal movimento é relacionado aos mortos talvez porque reproduza seu 

comportamento: são mortos, mas teimam em voltar à vida, conviver com seus antigos 

companheiros, tendo de ser exorcizados anualmente. Assim vão e vêm.  

Como os cânticos são muitos, a festa, que costuma começar no final da noite, 

segue até o amanhecer. No final da cerimônia, os orixás são despachados (mandados 

embora) através de um ritual similar ao da estabilização da possessão, mas com a 

diferença de serem borrifados com água no rosto, o que lhes proporciona um choque. 

Neste momento, na perspetiva religiosa, o orixá vai embora e em seu lugar fica o axerê 

ou axêro, tido como uma outra forma da mesma divindade.  Estes agem como crianças 

pequenas, falando errado, brincando, sentam e rolam no chão, tomam mamadeiras, jogam 

uns nos outros as cascas das frutas que lhes são dadas. Os axerês têm um vocabulário 

próprio, com palavras cujo significado apenas é entendido por quem conhece a religião, 

sendo que várias destas expressões são palavrões, em língua portuguesa. As pessoas se 

divertem muito, com eles, fingindo que vão lhes roubar o que receberam, rindo-se, 

embora disfarçadamente, porque são considerados divindades, de suas brincadeiras e das 

situações ridículas em que se envolvem. Com efeito, são tratados como tal, pois chamados 

por “meu pai” ou “minha mãe”, como ocorre com os orixás.  
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A chegada dos axêros deflagra um momento que Turner (1974) denomina de ritual 

de inversão de papéis sociais – o que será tratado com mais aprofundamento nos rituais de 

morte, adiante. Antecipando, os deuses, que são superiores aos humanos, passam a ser objeto 

de ridículo, por parte destes, numa aparente dissolução da hierarquia. Aparente, porque o fato 

de serem tratados como orixás – “meu pai”, “minha mãe” – estabelece um contraste que 

chama atenção para as posições hierárquicas dos envolvidos. Além disto, o fato, por ser 

inusitado – se poder ridicularizar, impunemente, os superiores – ressalta as posições de cada 

um. Os rituais de inversão, pois, em última análise, revelam quem é quem, reiterando a 

hierarquia oficial entre deuses e humanos.  

O terceiro momento é a levantação que, como o nome diz, corresponde a lavar o 

sangue e recolocar as pedras nas prateleiras onde normalmente permanecem. Na semana 

seguinte há a finalização da festa, com a mesma sequência, mas com sacrifícios de peixes de 

couro e a liberação dos que foram iniciados para voltar para casa.   

A festa é o acontecimento público mais importante do batuque. Primeiro, porque é a 

ocasião em que os deuses se fazem presentes “no mundo”, como que um atestado de garantia 

de sua existência real. Segundo, porque é o clímax de um processo que se inicia no cotidiano 

dos templos, com uma consulta aos búzios, por exemplo, e pode evoluir em direção a um 

crescendo de iniciações que muitas vezes levam à consagração do consulente, mais tarde, 

como sacerdote. Por seu caráter público, também, é uma espécie de vitrine onde o dono do 

templo se propõe mostrar à comunidade sua capacidade como líder do grupo. Os indicadores 

de excelência estão em fatos como contar com uma orquestra ritual competente, ter 

seguidores que recebam orixás bem confirmados (isto é, com possessões não-duvidosas, na 

visão do culto) e expressem os padrões de comportamento esperados, quanto a cantar e dançar 

corretamente, além de uma equipe bem treinada e eficiente, para atender convenientemente 

às visitas. Igualmente, que confecione e distribua comidas rituais de excelente qualidade, 

quanto mais abundantemente, melhor, para todos os presentes, sem exceção, não apenas para 

serem degustadas na ocasião, como levadas para casa – os “mercados”.   

ARESSUM OU MISSA-DE-EGUNS, O RITUAL PARA OS MORTOS 

 Os espíritos dos mortos, em geral, são denominados de eguns. Por natureza, nas 

representações dos integrantes do batuque, são considerados muito perigosos, pois, sem 

consciência de que morreram, querem voltar à vida. A tentativa de reviver consiste em 

encostar-se às pessoas e como que sugar-lhes, misticamente, o sangue, que representa, em 

última análise, a vida. Com isto, causam-lhes doenças e mesmo a morte.  
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Os eguns do batuque se constituem, mais do que os ancestrais consanguíneos, nos 

“de religião”, o que Costa Lima (1972) chama de família-de-santo. Quanto mais próximos 

a alguém, no parentesco-de-santo, maior o perigo. Para tentar reproduzir a vida que 

levavam na Terra, retornam ao seu templo de origem e/ou aos de seus parentes-de-santo, 

onde provocam ruídos noturnos, brigas, discussões e, como referi, doenças e morte. São 

tidos como tão perigosos que o batuqueiro evita pronunciar a palavra egum – pois algum 

pode pensar que está sendo chamado – preferindo utilizar termos como “eles”, “a turma 

do lado de lá”, “os que já foram”. Entre outras atitudes, os eguns costumam, também, 

comparecer às festas para os orixás, às vezes possuindo alguma das pessoas presentes, 

que passa a dançar como se tomado por sua divindade particular. Mas, pelo fato de 

dançarem mal, desequilibradamente, a simulação é rapidamente percebida por pessoas 

experientes, que tratam de despachá-lo de imediato.   

 Os eguns permanecem vagando pelo mundo ou pelos cemitérios, sendo que lhes 

é reservado, nos fundos dos templos, um lugar especial para culto, o balé. Trata-se de 

uma pequena casa de madeira com porta, normalmente mantida vazia. Em certos casos, 

especialmente quanto aos sacerdotes que praticam com mais assiduidade a feitiçaria, o 

balé é “sentado”. Tal condição corresponde a erigir uma construção maior, geralmente de 

alvenaria, fechada a chave, e, na maioria dos casos, com um túmulo em seu interior, onde 

são colocados ossos de defuntos, obtidos nos cemitérios. Em certos implementos, no 

túmulo, são fixados, misticamente, tal como os orixás, o egum do iniciador do chefe da 

casa ou de integrantes muito famosos da comunidade. Isto significa “escravizar” o egum, 

que fica disponível para ser enviado, mediante oferendas, a atacar desafetos do sacerdote 

ou de seu grupo, filhos, clientes.  

Há dois momentos em que são feitas cerimônias especiais para os eguns: a morte 

de chefes, que envolve o enterro e rituais de sétimo e trigésimo dia, e as cerimônias anuais 

de exorcismo dos espíritos.  

Em caso de morte de um sacerdote, o caixão é colocado no centro do salão, 

formando-se, ao som de tambores e cânticos, uma roda onde os participantes dançam para 

o morto e comem alimentos especiais para tais ocasiões - arroz com galinha, por exemplo. 

Assinale-se que é um prato muito comum à culinária rio-grandense extra culto, inclusive 

na forma de rizoto, de origem italiana, também muito popular, na região. Mas é tão 

relacionado ao contexto da morte, no batuque, que muitos de seus filiados se recusam 

taxativamente a comer tanto um como outro, no cotidiano. O caixão, ao ser retirado da 

casa, é embalado, nove vezes, para a frente e para trás (o numero 9 e os movimentos de 
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vai-e-vem, como referi, são associados aos eguns), até passar a porta. Manda a tradição 

que seja levado em mãos até o cemitério, os tambores tocando durante todo o percurso. 

Nem sempre, atualmente, tal procedimento é possível, seja em função da distância entre 

a casa e o cemitério ou por questões de criar problemas para o trânsito de veículos. Mas, 

dependendo de algumas circunstâncias, e, principalmente, do status do morto em relação 

à comunidade e fora dela, tem havido casos em que tal tradição é cumprida. No momento 

do sepultamento, os tambores tocam até o fechamento do túmulo. No sétimo dia após a 

morte é realizada a missa de eguns, que se assemelha aos ritos anuais que lhes são 

dedicados.  

As solenidades anuais, para os eguns, são promovidas antes da festa grande para 

os orixás. O objetivo é que os mortos sejam saciados previamente, para não se 

intrometerem nestes rituais. As cerimônias seguem, em linhas gerais, mas de forma 

simplificada, a dos deuses: há apenas o sacrifício de animais, seguido do consumo 

coletivo de partes do corpo destes.  

Tais solenidades, assim como o enterro, são consideradas ocasiões de alto risco, 

pois, como é festa para os mortos, sua “lei” é a que vale. De acordo com o olhar 

batuqueiro, os eguns, por se sentirem muito sós, intentam, por todos os modos, levar os 

antigos companheiros com eles. Para tanto, basta que os vivos infrinjam qualquer 

pequeno preceito ritual – e o aressum é muito rico em detalhes que devem ser seguidos 

ao pé da letra. Por isto, há sempre uma tensão forte e percetível, pairando no ambiente.  

Para a missa de eguns, realizada anualmente ou no sétimo dia do falecimento, as 

pessoas da família-de-santo do defunto, além de parentes consanguíneos, se quiserem, 

reúnem-se no templo do morto. Logo à entrada devem cumprir a cerimônia do 

“desligamento”, que isola, da influência maléfica do egum, os parentes que não 

compareceram ao ritual.   

O sacrifício dos animais inicia à noite. A casinhola que representa o balé é retirada 

do lugar, sendo cavado um buraco fundo, sob ela, onde é vertido o sangue dos animais e 

jogadas suas cabeças. O oficiante, em voz alta, conclama os mortos da casa a vir participar 

das cerimônias e receber os alimentos que lhes estão sendo oferecidos. Findos os 

sacrifícios, são fixadas – provável influência cristã -quatro velas acesas nas paredes 

internas do buraco, indicando, simbolicamente, ao egum, que o que está ali lhe pertence, 

pois, “coisa velada é coisa de morto”. Neste momento, as pessoas se dirigem à casa de 

culto, onde permanecerão durante a noite, comparecendo a uma missa católica, na manhã 

seguinte.  
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Durante este tempo, tal como na festa para os deuses, a carne dos animais é 

preparada, mas, na missa, a metade esquerda é reservada para os eguns, enquanto que a 

direita, para os humanos. A partir do preparo, todos podem comer à vontade, desde que 

se restrinjam aos pratos preparados para as pessoas. É comum se ouvir casos de pessoas 

que teriam morrido na hora por cometer infrações, mesmo que pequenas, em aressuns110.  

Uma das cerimônias mais importantes é o café: nas bordas de uma mesa grande 

são colocadas xícaras de café com leite e, em pratos próximos delas, alimentos que 

costumam acompanhar tais ocasiões, civilmente falando: fatias de queijo e bolo, 

goiabada, sanduíches etc. Bem no centro está a porção do egum, que tem de conter 

exatamente tudo o que tem na mesa. Os participantes, muito juntos, ombro tocando em 

ombro, tomam o café e comem o que quiserem. Mas não podem deixar restos, pois, caso 

contrário, poderão morrer, já que o egum também se servirá destes restos, e então, “comeu 

a mesma comida”.    

Terminado o café, começam os cânticos e toques de tambor para os eguns, sendo 

formada uma roda de dançarinos igual à dos orixás, com a diferença que, em certos 

momentos, se move em direção oposta, a favor dos ponteiros do relógio – é o movimento 

de vai-e-vem. Os ritmos são os mesmos dos orixás, mas os cantos são especiais para a 

ocasião. Em um deles é mencionado, primeiramente, o nome “de religião” da pessoa, ou 

seja, aquele que recebeu quando fez sua iniciação, que é relacionado a seu orixá. Em 

seguida, o nome do orixá é substituído pela palavra egum, o que intenciona indicar a este 

que não é mais um vivo, mas um morto.  

Após os cânticos para os mortos, o tamboreiro inicia os dos orixás, o que deflagra 

uma série de possessões por estes, nos participantes da roda. A chegada dos deuses afasta 

os eguns, já que têm medo deles, pois são mais poderosos. Os orixás, então, comandados 

pelo sacerdote oficiante, que pode estar possuído ou não, começam a retirar do quarto de 

santo todos os objetos rituais do morto, além das comidas que sobraram, que são 

colocadas em cestos ou sacos, para serem despachados. Tais objetos – colares, 

vestimentas, imagens de santos, os implementos usados nas várias iniciações – são todos 

destruídos, quebrados a martelo, rasgados a faca. Na conceção batuqueira, o objetivo é 

deixar claro, ao morto, que não existirão mais, dali em diante, e, portanto, é inútil tentar 

permanecer na posse deles.  

 
110 Possivelmente, casos de “morte vodu” (CORRÊA, 2006, pp. 161-63). 
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A boca dos sacos é tapada com mechas de algodão, sobre as quais se sacrifica aves 

e depositam flores. Por último são fincadas, entre as flores, outras quatro velas acesas, em 

quadrilátero, sugerindo a representação de um velório. Neste momento, os sacos são 

suspensos e embalados no ar, para a frente e para trás, nove vezes, como referi em relação 

ao caixão fúnebre, até sair pela porta da frente em direção a um curso d’água.  

Tais cerimoniais, sem dúvida, são muito doloridos para os integrantes de um 

templo, especialmente se se tratar da morte do sacerdote, porque o vínculo sentimental 

que une o iniciado a ele não raro é maior do que em relação aos parentes consanguíneos 

próximos. Entretanto, durante todo o tempo, ninguém chora, pelo contrário, riem e 

brincam, contam piadas apimentadas em voz alta, há mais alegria do que na festa dos 

orixás. Tais atitudes, porém, são propositais: se alguém chora, pode levar o egum a pensar 

que é querido, e que, portanto, não deve ir embora. Ou, que por manifestar tanta estima 

pelo morto, merece ser levado com ele. 

A partir da saída dos sacos, os orixás presentes promovem uma limpeza mística 

em todas as pessoas que vieram à solenidade, esfregando-lhes no corpo, de cima a baixo, 

aves e implementos consagrados aos deuses, o que os descontamina da sujeira mística da 

morte. O mesmo é feito em relação ao imóvel, suas paredes e compartimentos.  

Enquanto esperam a volta do veículo que levou o “carrego”, os implementos 

mortuários, ninguém sai da casa, exceção feita a quem vai transportá-lo – e este é sempre 

acompanhado por orixás.  O trajeto até o rio é cuidadosamente planejado, porque não se 

pode voltar pelo mesmo caminho de ida, é necessário escolher outras ruas, já que o egum 

pode acompanhar o veículo também na volta. É, pois, uma estratégia para despistar o 

espírito do morto. A cerimônia se encerra com estes rituais.  

O que caracteriza o aressum é sua conceção, enquanto ritual, em oposição ao que 

ocorre com a festa para os orixás. Por exemplo, enquanto, nas festas para estes, as pessoas 

dançam descalças, todos ficam calçados, para os eguns. E a roda, vez que outra recua 

alguns passos, logo voltando a avançar. As coreografias também são diferentes, apenas 

um sacudir de ombros e passinhos curtos, para os mortos. Em solenidades de orixás, a 

bebida, que é rigorosamente proibida, é servida no aressum.  Os tambores, nos ritos para 

os deuses, são executados com os couros tensos, o que resulta num som vibrante, e 

deitados de lado, quando fora de uso. Mas, no aressum, são tocados com as cordas 

frouxas, o som tornando-se abafado. Ao parar os toques, ficam em pé, com um dos couros 

encostados no chão, sendo que estes devem ser retirados e substituídos depois de tocarem 
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para os mortos. A presença de diferenças, bem explicitadas e detalhadas, pode ser 

interpretada como uma forma de balizar, simbolicamente, os limites entre o reino dos 

vivos e o dos mortos. Os eguns querem, claro, voltar ao reino dos vivos, mas a recíproca 

não é verdadeira, por parte dos humanos.     

A missa de eguns tem um propósito bem claro, traduzido por uma série de atos 

simbólicos explícitos: demonstrar ao egum, embora de forma diplomática, para evitar que 

se irrite, que não mais pertence à categoria dos vivos e tornou-se indesejado, no grupo. 

Anteriormente, referindo-me à presença dos axerês, no final da festa, comentei que, 

segundo Turner (1974), eles protagonizavam um ritual de inversão de papéis sociais. O 

mesmo ocorre com os eguns. Segundo o autor, tais rituais implicam, também, na 

ocorrência de três momentos: o de separação, o de liminaridade e o de agregação. No de 

separação, o indivíduo é separado de seus pares; no de communitas ou liminaridade todos 

estão juntos, sem os limites que separam as categorias, se confundindo entre si. No 

terceiro momento, o de agregação, os envolvidos reintegram-se às suas respetivas 

categorias originais ou à nova categoria a que passa a pertencer no pós-rito. Aplicando 

tais princípios ao aressum, temos, no momento separação, as pessoas convergindo para 

a casa de culto e isolando-se dos familiares. Ao chamar os espíritos dos mortos para um 

banquete comunal, os vivos se misturam com eles, rompendo os limites que estabelecem 

tais categorias: são vivos que convivem com os mortos; e o egum, um morto que convive 

com os vivos. A fase de agregação é representada por atos como a quebra dos objetos 

rituais iniciáticos que conferiam ao morto sua identidade batuqueira, os cânticos que lhe 

atribuem uma nova identidade, a de egum, e seu encaminhamento ao cemitério, para junto 

de seus pares. Os vivos, por sua vez, ao expulsar o espírito do morto de seu convívio, 

saem da liminaridade e retornam à sua categoria original de vivos. Ainda teoricamente, 

Simmel (1964) defende que uma das formas de estreitar os laços que unem os grupos é a 

presença de um inimigo comum. O egum, então, como sua extrema periculosidade, 

atuaria como um elemento para reforçar os laços de solidariedade interna dos integrantes 

do batuque.  

Comentei, acima, sobre o vínculo que une o sacerdote e o grupo que comanda, 

com o filho-de-santo. O batuque, diferentemente do catolicismo, em que a prática 

religiosa se reduz, em geral, ao comparecimento à missa, no domingo, é totalizante, na 

vida do fiel: centra, literalmente, sua existência. Seu sacerdote iniciador é quem identifica, 

faz, digamos, “nascer” e “viver” o orixá do iniciando – isto é, preparando e zelando pela 
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entidade para que possa atuar no mundo dos humanos, fornecendo proteção ao seu filho 

espiritual, do qual, como quer Roger Bastide (1971), representaria o “eu” profundo. 111 O 

sacerdote, não raro, sabe muito mais dos problemas e sentimentos mais íntimos da pessoa, 

do que os pais biológicos. A iniciação seguidamente começa muito cedo, o indivíduo 

passando anos e anos a fio convivendo com seu iniciador e colegas de templo, que 

também sabem de sua vida, inclusive a íntima. A morte de um chefe, no batuque, resulta 

no fechamento do templo, o imóvel sendo tomado ou vendido pelos familiares biológicos 

de seu ex-dirigente, seus filiados ficando como que órfãos. Por tudo isto, a ruptura 

causada pela morte do sacerdote é, tanto quanto a vida religiosa, totalizante, social e 

psicologicamente falando. Por isto, eu diria que a atribuição de alta periculosidade ao 

egum, a necessidade premente de afastá-lo – o que raia os limites do ódio – é um 

mecanismo psicológico de defesa do indivíduo para neutralizar a sensação de vácuo 

causada pela perda. Em outras palavras, passar a odiar a quem muito se amou.  

 

OS TAMBORES DO BATUQUE DO RIO GRANDE DO SUL   

A representatividade que o tambor ocupa, quanto à perceção que o olhar de fora 

tem sobre o batuque, se traduz, já, no próprio termo – batuque - que provavelmente se 

origina de bater e que certamente foi hetero-atribuído. Outras expressões, ainda, bastante 

comuns no falar cotidiano do Rio Grande do Sul, ressaltam tal importância: “mandar bater 

o couro” ou “o couro vai comer”, por exemplo, são metáforas indicadoras de que alguém 

vai recorrer ao culto para fazer feitiçaria. 

A orquestra ritual clássica do batuque se compõe, idealmente, de três tambores, 

acompanhados de um ou mais agês. Entretanto, pode funcionar com um tambor, apenas, 

e um agê, dependendo das condições financeiras do dono do templo. O agê é uma cabaça 

(ou porongo, o nome local) que tem uma forma peculiar, em dois volumes. O maior, que 

se assemelha a uma abóbora, é recoberto com uma rede muito folgada na qual são fixadas 

contas vegetais (“lágrimas-de-nossa-senhora”). O volume menor, mais alongado e que 

serve de cabo, liga-se ao outro através de uma cintura. Próximo a esta é feito um orifício 

em que é introduzido o polegar, para permitir melhor fixação do instrumento. O 

instrumentista, ao mesmo tempo que balança a cabaça para os lados, joga a rede contra 

suas paredes, resultando numa divisão muito grande do compasso. É o instrumento que 

 
111 Daí, provavelmente, os títulos de pai ou mãe-de-santo; ou zelador de santo.  
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inicia o toque, logo seguido pelos tambores. Tocar agê é visto como uma tarefa mais 

“leve”, ritualmente falando, do que tocar tambor, que é considerada “pesada” e proibida 

para pessoas que fizeram iniciações, na festa.  

 Dois dos tambores, cilíndricos, são denominados apenas de tambor112 e suas 

dimensões podem variar consideravelmente. Medem em torno de 70, 80, centímetros de 

comprimento por 30 a 32 de diâmetro. O outro, em tronco de cone, é chamado de inhã – 

a inhã - do gênero feminino. Este é sempre maior do que os outros, podendo alcançar um 

metro de comprimento. Tem aproximadamente 40 cm na extremidade maior e 30 cm na 

menor. Enquanto os outros são afinados em tom agudo, a inhã, também por suas 

dimensões e forma, é mais grave. O pai de santo e tamboreiro Ademar (Nascimento 

Carvalho) do Ogum entende que é a o “contrabaixo da orquestra”. Os demais tambores 

podem ser dedicados a orixás diversos, pintados com as cores destes ou decorados com 

seus símbolos, mas a inhã é sempre pintada de vermelho e branco. Na parte externa ou 

interna, dependendo do templo, são fixados 12 guizos metálicos, número místico de 

Xangô. Para alguns integrantes do culto ela pertenceria a este orixá, enquanto que para 

outros, a Iansã (ou Oiá) – e ambos os deuses têm as mesmas cores. A orquestra, entretanto, 

como um todo, pertence a Xangô, considerado “o dono do barulho” (isto é, da música).  

 Os tambores, atualmente, são de folha-de-flandres, encomendados para funilarias 

ou artesãos que trabalham com calhas metálicas para chuva. Antigamente eram 

confecionados em tanoaria, tendo as paredes levemente abauladas para fora. 

Os couros, extraídos do lombo de bode adulto, são tensos por um sistema 

complexo de amarração com cordas de algodão ou náilon. Para a fixação, estes são 

cortados em forma de circunferência e molhados, recebendo uma sequência de furos ao 

longo da borda, pelos quais são passadas pequenas alças de uma corda que contorna a 

peça, sendo as pontas amarradas entre si. Outra corda, que aperta os dois couros, 

simultaneamente, é passada nestas alças, de uma extremidade à oposta, no instrumento, 

até que complete todo o contorno. Em seguida é levada a cerca de um terço do 

comprimento do tambor, quando, através de um laço sobre uma das cordas longitudinais, 

é direcionada para o lado, passada sob duas destas cordas longitudinais, voltando por cima 

de ambas, de modo a uni-las de duas a duas. Completada a circunferência, novamente é 

levada um terço mais acima, a operação sendo repetida. O resultado final é um desenho 

composto por triângulos e losangos, tanto mais regulares quanto a habilidade de quem fez 

 
112 O sacerdote Érico (Machado) do Ogum me informou que os cilíndricos e de tamanho pequeno são 
chamados de “océ”, mas foi a única pessoa a se referir assim a eles.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 
 

 287 

a amarração, ficando o couro muito retesado. Só então, com uma lâmina ou aparelho de 

barbear, são removidos os pelos do animal da superfície do couro. Em certos templos, é 

deixada uma sobra da ponta da corda que, para firmar melhor o instrumento, é presa na 

cintura do executante. Em outros, a sobra da corda é também amarrada no tambor vizinho. 

Na opinião de um velho pai de santo, isto significa que todos os instrumentos, embora 

podendo ser consagrados a orixás diversos, formam um conjunto.   

No final das cerimônias, as cordas são afrouxadas e o instrumento, sempre em 

posição horizontal, ou é dependurado nas paredes ou colocado no chão, no quarto de 

santo, onde permanecem os implementos rituais. Em certas casas são deixados também 

no solo, sob o banco dos tamboreiros.  

Depois de cumprir o ciclo ritual da festa, que pode durar mais de um mês, eles 

têm, como as pessoas, de “descansar” por igual período, não podendo ser executados até 

lá. Da mesma forma, antes de recomeçar nova sequência de solenidades, recebem 

algumas gotas de sangue dos animais sacrificados, para renovar seu poder místico.  

Os templos médios e maiores contam com uma plataforma de madeira de dois 

degraus, para os tamboreiros, que atuam juntos: estes sentam no de cima e colocam os 

pés no de baixo.  

Há várias posições para executar os instrumentos: podem ser colocados no colo, 

horizontalmente, o executante tocando nos dois couros; ou verticalmente, entre seus 

joelhos, a extremidade inferior calçada nas laterais internas dos pés, junto aos tornozelos.  

Ou, ainda, colocados sobre uma das coxas, o tamboreiro passando o braço por cima do 

instrumento, para firmá-lo, e percutindo apenas um dos couros. Nos toques de ritmo mais 

lento, como os “de oió”, os músicos costumam colocá-los na horizontal, e nos mais 

rápidos, como o “de jêje”, em que as pancadas são mais fortes e o ritmo rápido, entre os 

joelhos, onde ficam mais firmes. Mas as posições ficam a critério do tamboreiro.    

A execução é realizada com as duas mãos, articuladamente, a primeira, por 

exemplo, batendo e a outra ora permitindo, ora abafando as vibrações ou batendo, 

também, o que resulta numa riqueza e complexidade muito grandes, quanto ao ato de 

percuti-los. São tantas as nuances que a descrição se torna muito difícil. Simplificando, a 

parte utilizada da palma da mão, é a da articulação dos dedos, ficando estes voltados para 

cima, para não tocarem no couro. Os demais podem ser aplicados, por exemplo, ao 

mesmo tempo e rígidos, o que provoca uma forte vibração na membrana; ou moles, mas 

numa sequência rapidíssima, do mínimo para o indicador, o que produz um som agudo e 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 
 

 288 

seco113, para o qual contribuem os dedos da outra mão, que são simultaneamente 

pressionados com força sobre a borda do couro.  Em outro toque, os dedos, esticados, 

juntos e rígidos, são esfregados na membrana, sob pressão da outra mão.  Além disto, são 

usadas várias partes da superfície do couro: na zona central o som é mais grave, tornando-

se mais agudo quanto mais próximo da borda. O instrumento tocado pelo tamboreiro 

chefe coordena a orquestra, isto é, forma a base rítmica sobre a qual se apoiam os outros 

tambores. Mas todos podem cumprir floreios e efetuar divisões variadas do compasso, ao 

sabor do gosto e habilidade de seu executante e do grau de integração dos músicos.  

Os ritmos (ou toques) são variados, via de regra sendo mais rápidos para os orixás 

considerados “jovens” e lentos para os “velhos”.  De acordo com o instrumentista e pai-

de-santo Ademar (Nascimento Carvalho) do Ogum, é tocado o “ogueré” para Odé e sua 

mulher, Otím; o “biofã”, para Oxalá, Iemanjá, Oxum, Xapanã e Obá. “Alujá”, um ritmo 

rapidíssimo, para Xangô; “jêje”, também muito rápido, para todos os orixás em sua forma 

jovem; “aré”, com andamento similar, para Ogum, Bará, Oiá, Xangô, Ossanha, Xapanã, 

Oxum e Oxalá. E “lô-coridí” (para outros “olocorí”) para a Oxum Docô, a velha. 

No passado, em templos de tradição jêje, o toque era feito com pequenas varas 

chamadas aguidavís ou oguidavís, sendo que poucas casas, atualmente, utilizam tais 

varinhas. Faziam parte da orquestra jêje, ainda, além dos agês, duas campânulas de ferro 

com afinação diferenciada (uma terça), percutidas com um bastão de ferro, também.   

Em certos cânticos, o tambor reproduz o som das palavras que estão sendo 

pronunciadas, o que parece remeter para a questão do tambor falante do sudoeste africano. 

Isto ocorre pelo fato de o ioruba e o jêje, falados na região da Nigéria e Benin, onde estão 

as raízes do batuque, serem uma língua tonal. Ou seja, a acentuação das palavras (os tons 

agudos, médios e graves) é que lhe dão o sentido. Por isto, “falam”.  

O som da orquestra costuma ser forte ao ponto de se sentir suas vibrações no 

músculo diafragma, no peito. O ruído que produzem, que se ouve de longe, embora sejam 

executados em espaços fechados, é um dos problemas maiores que os templos enfrentam 

quanto à vizinhança. 

 

 

 
113 Em certos tambores pequenos, nos grupos de bumba-meu-boi, em São Luís, o som produzido, agudo e 
seco, é o mesmo, mas o arranjo de dedos que o produz é outro: só o médio, abaixado, esticado e rígido, bate 
– é um exemplo que reforça a complexidade do ato de percutir com as mãos.   
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Os tambores, com exceção da inhã, podem ser levados para outros templos, desde 

que colocados em um saco branco, pois não podem apanhar sol. A inhã, porém, nunca sai 

de casa, a não ser por ocasião da morte de seu dono, o sacerdote, quando toca durante o 

trajeto do caixão e o sepultamento, no cemitério, sendo despachada, posteriormente, junto 

com os objetos rituais do morto.   

 

APRENDIZADO 

É bastante comum, nas casas mais antigas, que filhos “de-ventre”, biológicos ou 

de-santo, do sacerdote, venham morar no imóvel, junto com suas famílias, os filhos destes 

usando os espaços do templo para brincar. É comum, também, nestas casas, que haja 

outras crianças, formal ou informalmente adotadas como filhos, pelos chefes. Todos, com 

maior ou menor intensidade, participam das solenidades, assistem aos rituais cotidianos.  

A maioria dos tamboreiros são homens, e isto deflagra, principalmente nos 

meninos, um enorme interesse pelo tambor. Alguns templos costumam estimular tal 

comportamento, mandando fabricar miniaturas de tambores, que são entregues às 

crianças. Estas sentam em banquinhos, à frente dos tamboreiros oficiais, tocando e 

cantando. Em certa ocasião, na casa do pai-de-santo Pedro da Iemanjá, em Porto Alegre, 

um de seus filhos, com cinco anos, executava um tambor comum – enorme, para ele! - e 

respondia aos cânticos “tirados” por seu pai. No templo da sacerdotisa Santinha do Ogum, 

um menino de cerca de três anos pegava pequenas latas que estavam ao seu alcance e 

tocava e cantava, também. No mesmo templo, numa ocasião em que eu filmava a 

orquestra, um menino, que ainda não caminhava, atravessou o salão, engatinhando, 

aproximou-se do tambor e, agarrando-se às cordas, ficou de pé, encostado no instrumento, 

o qual passou a percutir com as duas mãos. É bastante comum, ainda, nos templos, as 

crianças brincarem de batuque, quando alguns tocam em latas e outros dançam, 

simulando, inclusive, e com muita perfeição, possessões. Estão, efetivamente, treinando 

para serem batuqueiros, no sentido amplo do termo.   
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Os templos antigos e bem organizados têm duas vantagens sobre os demais, 

quanto à orquestra ritual. Primeiro, porque não pagam tamboreiros, como os outros. Os 

tamboreiros são profissionais que, dependendo de sua competência, podem receber até 

80 reais por noite, sendo que certas solenidades se desdobram por várias noites e 

demandam o uso do instrumento. E são dois ou três tamboreiros, o que aumenta muito o 

custo do ritual. A segunda vantagem é que os músicos, desde crianças, aprenderam os 

cânticos e toques a serem executados, além de atuarem harmoniosamente, em conjunto, 

garantindo grande brilho às festividades. Ter uma orquestra ritual própria e de grande 

qualidade é um fator muito importante para o grau de prestígio do chefe da casa.  

 

O TAMBOREIRO 

 O tamboreiro chefe, que via de regra é encarregado de “tirar as rezas”, isto é, 

executar os cantos, tem, de acordo com o mesmo Ademar do Ogum, a segunda 

responsabilidade, depois do sacerdote, sobre o curso das cerimônias onde atua. Tal 

responsabilidade se traduz, em tais eventos, pelo fato de ser alvo de deferências e 

cumprimentos rituais respeitosos, por parte de todos os participantes da festa, inclusive 

do chefe e orixás. Porque, como mencionei, são eles, com seus instrumentos, em última 

análise, quem viabiliza a vinda dos deuses.   

 A maciça maioria dos tamboreiros são homens, sendo raras as mulheres. Elas 

podem tocar os demais tambores, mas não a inhã.   

Os cantos do batuque são em “africano”, ou seja, línguas originárias da África. O 

cantor executa a melodia em tom alto, o grupo respondendo em tom mais baixo. Em 

função da altura do tom e o esforço vocal, os templos costumam oferecer, a ele e equipe, 

uma mistura de gemada, açúcar, limão e breu moído, que é engolida, “para afinar a 

garganta”, cantar melhor. A vasilha com a mistura, porém, deve ser cuidadosamente 

escondida dos orixás, para isto sendo utilizada uma toalha branca. Os instrumentistas 

ingerem a mistura disfarçadamente, voltando a cabeça para trás, usando o pano para 

encobrir a vasilha.  

São várias as características que compõem o perfil do tamboreiro ideal: além de 

tocar bem, precisa ter voz potente, afinada e boa dicção. Além disto, tem de conhecer 

todos os cânticos das várias modalidades rituais, incluindo-se os de eguns. Conhecer os 

cânticos dos vários lados é fundamental, pois cada visitante tem seu orixá particular, que 
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pode ter sido consagrado em alguma destas modalidades rituais, e “chega” e é despachado 

com sua “reza” específica. Ou seja, o bom tamboreiro tem de dominar uma grande 

quantidade de cantos sagrados. Há um detalhe importante: na visão êmica, se o cantor 

não executar bem corretamente as rezas para os orixás, não há problemas, porque estes 

são tolerantes e compreendem o erro. Mas o mesmo não ocorre na missa de eguns ou 

aressum, as cerimônias para os mortos, pois estes são muito exigentes e podem até causar 

a morte dos infratores. Por conta destas questões, presenciei ocasiões em que mesmo 

tamboreiros antigos e de reconhecida capacidade, usavam papeizinhos com a lista dos 

cânticos, para lembrar sua ordem e não esquecer nenhum deles.  

Nos anos 1970, por iniciativa de uma das federações religiosas locais, foi 

organizada uma escola de tambor, para o preparo de novos instrumentistas.   

 

A SABEDORIA E O TAMBOR 

No templo da Mãe Laudelina (Pontes) do Bará, a festa grande avançava pela 

madrugada, muitos orixás se faziam presentes, dançando, no salão. A casa, por ser de raiz 

antiga, contava com muitas pessoas velhas, uma boa parte, naquele momento, possuídas 

por seus deuses. Presente, na festa, a sacerdotisa iniciadora da Laudelina, a arqui-famosa 

Mãe Moça da Oxum.  

Neste momento chega um grupo de homossexuais, com suas bombachas bem 

largas, como costumam usar, que abrem como um vestido, ao rodopiarem. De imediato, 

entram na roda ritual e logo recebem seus orixás.  

Os orixás dos recém-chegados dançavam com muita rapidez, fazendo giros 

violentos. Seus cotovelos, mantidos rígidos e bem afastados do corpo, começaram a bater 

nos orixás das velhinhas. Estes, sentindo-se muito incomodados, saíram do centro do 

salão, onde permaneceram, parados. No ar, uma evidente expectativa sobre o que poderia 

ocorrer, especialmente porque as possessões dos visitantes não eram nada convincentes, 

um orixá jamais se comporta assim. Foi então que a Mãe Moça resolveu intervir. 

Segredou para uma filha de santo que retirasse discretamente da roda os demais orixás 

que ainda dançavam. Então, dirigindo-se aos tamboreiros, disse uma única palavra:” 

alujá!” – o ritmo frenético de Xangô. Com mais espaço, porque sozinhos no centro do 

salão, ao embalo das pulsações instigantes dos instrumentos, os recém-chegados se 

soltaram ainda mais. A babalôa voltou-se novamente para os músicos: mais rápido! 
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repetindo mais de uma vez a ordem. O alujá, normalmente, dura poucos minutos, mas ela 

não ordenava sua finalização. Os possuídos, que começaram dançando com muito 

entusiasmo, suavam muito e mostravam, agora, sinais muito fortes de cansaço – o que 

também jamais ocorre, segundo o culto, com orixás. Então, um deles, seguido 

imediatamente pelos demais, dirigiu-se ao local onde tais entidades são despachadas 

(quando a possessão cessa). Tão logo saíram do centro do salão, a sacerdotisa deu nova 

ordem para a orquestra: aré! – um ritmo bem mais lento - voltando todos os outros orixás 

a dançar, a festa prosseguindo normalmente, como se nada houvesse acontecido. Ao invés 

de parar as cerimônias e expulsar os visitantes, por sua simulação (o que os desmoralizaria 

totalmente, face à comunidade do batuque, pois tais notícias se espalham muito rápido) 

ela recorreu a uma estratégia inteligente e sábia: utilizou o mesmo instrumento que 

provocara as falsas possessões dos visitantes para desmascará-los.  

 Outro episódio ilustrativo sobre tambores ocorreu nos cerimoniais fúnebres da 

também famosíssima Mãe Ester da Iemanjá.  

 Quando um sacerdote morre, seus filhos-de-santo podem herdar certos objetos, 

geralmente de decoração da casa – quadros, fotos, estampas de santos católicos, por 

exemplo. Embora não-rituais, propriamente ditos, simbolizam a continuidade da raiz 

religiosa. Mas em certos casos, podem ser até rituais.  

 Por ocasião da morte da Mãe Ester, em cujo templo pesquisei por muitos anos, o 

material a ser despachado foi reunido no salão, junto com as oferendas alimentares. Entre 

estes estava a inhã, que obrigatoriamente tem de ser despachada. Ocorre que um de seus 

filhos resolveu ficar com ela, sob os protestos gerais. O caso gerou uma discussão muito 

acalorada, onde, como costuma ocorrer em tais ocasiões, afloram conflitos, sempre 

perenes, mas em estado latente, no cotidiano, entre as pessoas mais destacadas da casa. 

Um dos envolvidos era o tamboreiro chefe, que ajudara a fundar o templo e contava com 

muitos anos de experiência religiosa – o que representa alto prestígio. O outro, um filho 

de santo, o O.S., que detinha uma função de grande importância, a de participar 

diretamente, como ajudante, dos sacrifícios de animais.  

O.S., valendo-se das abundantes nuances e elasticidades interpretativas que o 

ritual do batuque enseja, alegava que não iria levar o tambor, porque estava sem os couros, 

mas sim, “um latão”, o corpo do instrumento. O tamboreiro, por sua vez, argumentava 

que a inhã, mesmo desencourada, era a inhã e não um latão, porque fora batizada. Mas o 

argumento maior que usou, apoiado por todos os presentes, foi mencionar que, caso não 
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fosse despachada, como é que ela, a babalôa, iria usar o tambor, “onde estivesse”, para 

promover solenidades. Assinalou, ainda, que teve um sonho recente com a sacerdotisa: 

fora chamado por ela para tocar num local sem teto (que ele interpretava como sendo o 

cemitério), mas, ao chegar, percebeu que todos procuravam o tambor, para fazer a festa, 

mas, inutilmente, não o achavam. A discussão seguia, cada vez mais acalorada, quando 

uma das integrantes da casa recebeu um egum, identificado como o espírito de uma antiga 

filha de santo da Mãe Ester. Imediatamente, outros baixaram, como pode ocorrer em 

aressuns, todos mencionando que o tamboreiro tinha razão e que assim deveria ser feito. 

A palavra dos ancestrais encerrou a discussão.  

Cabe comentar que o caso permite inferir dois aspectos interessantes das 

representações cosmológicas do universo batuqueiro: os eguns formam uma sociedade 

paralela à dos vivos, promovendo, nos cemitérios, cerimônias rituais semelhantes às que 

são feitas para os orixás. Subentendido, o gosto pela dança, razão pela qual insistem em 

participar das festas para estes últimos.    

 

A CONCEPÇÃO-PESSOA: DOIS OLHARES 

Enquanto a música ocidental tem a melodia, como elemento principal, a africana, 

pelo contrário, privilegia o ritmo. Se pensarmos em termos do efeito que produz no 

indivíduo, a primeira tem como fim último a fruição, representada pelo próprio ato de 

ouvir. Mas, para a africana, a audição sobretudo media o acionamento da musculatura 

corporal – e aí a razão pela qual a melodia é secundária. O samba de partido alto, do Rio 

de Janeiro, o samba-de-roda baiano, o tambor-de-crioula do Maranhão, a capoeira e o 

batuque, assim como as demais religiões congêneres, como o candomblé, são bons 

exemplos destas questões: as melodias, letras e refrão são curtos e repetitivos.  

Tais elementos, que aparentemente são simples, na verdade estão vinculados a 

uma instância maior e mais complexa da cultura, que é a visão de mundo que a caracteriza. 

Dela faz parte o que denomino de conceção-pessoa, ou seja, o que é uma pessoa, sua 

natureza, enquanto ser, ontologicamente falando - o que também envolve expressões 

éticas e valores.  A religião, por reunir os elementos mais significativos da cultura, é um 

bom caminho para a compreensão destas manifestações. 
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As raízes da conceção-pessoa cristã-ocidental podem ser buscadas, em grande parte, 

no pensamento de Santo Agostinho, nos anos 400. Inspirado no ascetismo de Platão, 

principalmente, termina produzindo uma ideia-chave que irá fornecer um arcabouço teórico-

filosófico para o cristianismo. É a ideia de que o “espírito” (associado a inteligência, 

raciocínio, racionalidade, razão, pelos antigos gregos) deve dominar o corpo, responsável 

pelas paixões e desejos. A isto foi combinada uma velha ideia do destino da alma, céu ou 

inferno, de acordo com os atos praticados pelo indivíduo em vida: se privilegiou o corpo, 

atendendo a todos os seus desejos – em última análise, a busca do prazer – a alma vai para o 

inferno. Mas, pelo contrário, se colocar a alma em primeiro lugar, não permitindo que os 

desejos do corpo aflorem, ela vai para o céu114. O prazer maior do corpo, fisiologicamente 

falando, está no sexo, mas mais especialmente no orgasmo. A solução para alcançar o céu 

passa por impedir que tais desejos aflorem, nem que para isto, no extremo, seja necessário 

martirizar o corpo. Não é por outra razão que os membros das ordens religiosas católicas, que 

buscam incorporar tal modelo, cobrem o corpo (que também é uma forma de reprimi-lo), 

dispõem-se a não praticar o sexo e não raro se auto-supliciam.  

Tal modelo fica muito explícito nos templos católicos, que exibem imagens de santos, 

ou seja, que atingiram a bem-aventurança: são corpos torturados, crucificados, contundidos, 

com cortes, crivados de flechas, corações à mostra trespassados por punhais, olhos 

arrancados, muito sangue. Tais características, em última análise, compõem uma mensagem, 

uma “fala”: opta pela dor, pelo sacrifício, se queres ir para o céu, como nós! Resumidamente, 

a bandeira do cristianismo poderia ser: a dor salva e o prazer condena. As linhas gerais do 

principal ritual católico, a missa, também seguem no sentido do não-prazer: o ambiente é de 

contenção, as pessoas ficam sérias, em silêncio, semimóveis. Tais características parecem ter 

correlações com as representações do céu: Jesus está sentado ao lado direito de Deus-Pai, 

como consta no Credo, há uma grande harmonia interna e, embora os santos sejam homens e 

mulheres, inexiste qualquer manifestação sexual. A imobilidade do corpo teria, também, uma 

contrapartida em Cristo, o modelo maior a ser seguido, cuja maioria das imagens retrata-o 

como um cadáver, morto sob tortura, na cruz. Historicamente, uma das maiores – senão a 

maior - preocupações do cristianismo está relacionada ao controle corporal – leia-se, da 

sexualidade. Os papas, vozes oficiais do catolicismo, mas que de certa forma representam a 

cristandade, seguidamente combatem o sexo, os ataques, mais recentemente, caindo sobre o 

uso de preservativos, a pílula anticoncecional, o relacionamento sexual fora do casamento, a 

homossexualidade.   

 
114 Chamo a isto de “efeito gangorra”, brinquedo infantil em que duas crianças montam sobre as 
extremidades de uma tábua, apoiada na parte central:  quando uma sobe, a outra desce.   
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Nas conceções religiosas afro-brasileiras, como foi visto, não existe o efeito-gangorra 

entre o corpo e a alma: o destino único desta é ficar perambulando ou nos cemitérios e balés. 

Isto é, não importa que atos foram praticados por seu portador, em vida. Ou, em outras 

palavras, como usou seu corpo. Não havendo tal relação, o que resta de concreto, palpável e 

visível, é o corpo. E ele, sem culpas, é usado para o prazer, seja a dança, seja a sexualidade, 

– e o mesmo ocorre na instância sobrenatural, onde os orixás, ao contrário dos santos 

católicos, têm parceiros amorosos e gostam muito de dançar, como referi115.  

 

A REVOLUÇÃO SEXUAL FEMININA E O PROCESSO DE 

DESPECADIZAÇÃO DO CORPO, NO OCIDENTE  

A segunda metade do século XX, no Ocidente, assiste ao surgimento de uma 

articulação de fenômenos que provocaram uma significativa mudança no comportamento 

sexual coletivo. Um deles foi o movimento feminista, que pregava, e de certa forma 

conseguiu impor, a liberdade da mulher em todos os sentidos. Outro, os meios de 

comunicação de massa, especialmente a televisão, cujo crescimento explosivo permitiu 

lançar aos quatro ventos os efeitos das ideias subjacentes e/ou produzidas pelos demais 

fenômenos. Um terceiro diz respeito à aceleração da queda de poder político e simbólico 

do catolicismo, que antes ditava e garantia a obediência das pessoas quanto à própria 

sexualidade. Finalmente, a pílula anticoncecional se populariza, o que produz dois efeitos. 

Primeiro, permitindo que a mulher tenha menos filhos, lhe garante mais tempo livre, o 

que facilita seu ingresso no mercado de trabalho. Ao trazer dinheiro para casa, ganha 

maior dignidade e poder, o que tende a alterar as relações com o cônjuge. Segundo, ao 

afastar o fantasma da possibilidade de gravidez, a pílula permite que ela possa usar o 

corpo para o prazer sexual, como os homens sempre o fizeram. Quanto à mulher, ainda, 

tal efeito é potenciado pelo fato de ela, biologicamente, assim como nos demais animais 

superiores, ser o polo de atração da espécie. Tal conjunção de fenômenos provocou o que 

chamo de revolução sexual feminina – mas que arrastou o restante da população, os 

homens. 

 

 
115 Freudianamente falando, seria possível estabelecer uma relação simbólica entre sexo e castidade e 
mobilidade e imobilidade. O sexo, por natureza, é mobilidade corporal, e o não-sexo, imobilidade.  
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O principal efeito desta revolução foi a explosão da sexualidade, na sociedade 

ocidental. Se pensarmos no Brasil, são indicadores da questão, por exemplo, o 

crescimento extraordinário do número de motéis, a constante, forte e aberta presença de 

temas sobre sexualidade, nos meios de comunicação de massa, televisivos e impressos, a 

exposição maior, não apenas na mídia, mas concreta, do corpo feminino – cujo poder de 

atração, ainda, é incrementado através do uso de recursos, como a ginástica, botox, 

cirurgias corretivas, próteses de silicone, produtos de beleza. Tudo isto me leva a dizer 

que, se até o século XX tivemos o que chamo de a era do espírito, no Ocidente, o século 

XXI inaugura a do corpo. Mas é um corpo que passou, simbolicamente, por um rápido 

processo de mudança: antes tido como causa do pecado, passa, agora, por um rápido 

processo de despecadização.  

 

TAMBOR, DANÇA E CONCEPÇÃO-PESSOA 

Entre as culturas africanas que foram trazidas para o Brasil, os bantos e sudaneses, 

a dança é algo muito recorrente, no cotidiano e, embora seja praticada em grupo, são 

executadas individualmente. Quanto aos bantos, da região de Angola e do antigo Congo, 

particularmente, algumas das danças grupais são ligadas a ritos de cerimônias de 

casamento e fertilidade. Nelas, as mulheres balançam principalmente os quadris, imitando 

os movimentos femininos no ato sexual, como que ensinando simbolicamente às jovens 

como fazer sexo. Vivendo em condições ambientais não raro muito adversas e com alta 

mortalidade infantil, como ocorre com várias destas populações, o estímulo ao sexo é 

fundamental para garantir a perpetuação do grupo. Assim, diferentemente do caráter que 

a sexualidade assumiu, no cristianismo – alvo de aguda repressão – ela, apesar de 

universal e socialmente regulamentada, é percebida por muitas culturas não cristãs como 

ritualmente inserida na cultura, além de uma atividade prazerosa e nada culposa do corpo.  

As danças trazidas pelos bantos deram origem, no Brasil, a algumas manifestações 

coreográficas populares tradicionais além do samba clássico, do Rio de Janeiro, como o 

samba de roda baiano e o tambor de crioula do Maranhão, onde as mulheres fazem os 

movimentos de quadril que referi. Não é demais dizer que justamente a região dos quadris 

femininos, além dos órgãos sexuais externos, é onde se processa a gestação, aliás um bom 

exemplo onde se pode observar o complexo e profundo inter-relacionamento entre e o 

cultural e o biológico, na espécie humana.    
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A mulher negra teve um papel crucial em tais manifestações, que se perpetuaram 

graças à sua presença. Ao contrário das brancas, reclusas e reprimidas durante muito tempo, 

no Brasil, participavam ativamente dessas danças, via de regra ocupando o centro da cena. 

Até hoje, nestes grupos populares, são as mulheres que dançam, se exibindo e provocando os 

homens; e estes tocam para vê-las dançar, se excitando sexualmente com a provocação. Por 

exemplo, o caráter acentuadamente sexual do tambor de crioula, especialmente no Interior 

maranhense, se revela pelo fato de as mulheres costumarem levantar a longa saia e com ela 

cobrirem a cabeça de algum dos tamboreiros que tocam ajoelhados, à frente do grupo, lhe 

esfregando o sexo no rosto.   

 Em algumas destas manifestações, como o samba carioca de partido alto, o bambelô 

do Rio Grande do Norte e o batuque da região de Tietê e Piracicaba, no interior do estado de 

São Paulo, há, ainda, a prática da umbigada, em que os homens (ou ambos, no caso desta 

última dança) dão umbigadas116 nas mulheres, uma clara simulação do ato sexual. Em São 

Luís, no tambor-de-crioula, a umbigada (ou punga) é efetuada apenas entre as mulheres, pois 

são as únicas que dançam. Provavelmente por repressão da igreja católica e da conservadora 

sociedade maranhense da época, os homens expulsos da dança, o que se tornou tradição e 

prolongou no tempo até hoje. Sobre o samba, que é mais conhecido, a coreografia masculina 

é marcada sobretudo pelo movimento de pernas e pés, mas não dos quadris. A boa qualidade 

do dançarino, homem ou mulher, está na capacidade de acompanhar, com movimentos do 

corpo (ela, com os quadris) – e quanto mais, melhor -  as complexas divisões de compasso 

que o conjunto de tambores produz.  Mas dançar é também usar prazerosamente o corpo, 

desafiando as leis da física e da gravidade, quanto a mantê-lo em equilíbrio. Igualmente, jogar 

o jogo da coordenação motora, o corpo contra si mesmo, o que envolve os comandos emitidos 

pelo cérebro através dos nervos e a correta obediência dos músculos que impulsionam o 

movimento. Mas o dançar fica ainda mais complexo se houver uma rítmica externa ao corpo, 

também complexa, à qual o cérebro, por sua vez, é levado a obedecer. Este é o papel do 

tambor. 

 Nos anos 1950-60, conforme o professor Salim Washington (2008), vários músicos 

negros americanos, entre eles uma importante coreógrafa, dançarina e antropóloga, Catherine 

Dunham, começaram a viajar para a África e Caribe, para estudar a música e as danças locais. 

Outras informações (Internet) mostram que Catherine, particularmente, assim como seus 

trabalhos, alcançaram grande visibilidade na sociedade americana e europeia. Face a isto, não 

é demais supor que o material recolhido tivesse inspirado algumas das danças e ritmos que 

 
116 A palavra samba viria de semba, umbigo, em quimbundo.  
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surgiram nos EUA, nas décadas seguintes, como as do tipo discoteca (ou “bate-estaca”117), 

em que a percussão ocupa lugar de destaque e as mulheres fazem coreografias que lembram 

as das tradições africanas, simulando, também, o ato sexual. O funk carioca, neste sentido, 

seria um reflexo mais atual do mesmo fenômeno.   

 O poder da mídia americana divulgou rapidamente tais danças pelos quatro cantos do 

Ocidente. E então o mundo branco, inicialmente, mas depois os demais, começou a dançar à 

africana, as mulheres balançando provocativamente os quadris.   

Temos, aqui, então, dois fenômenos interessantes. Primeiro: o corpo ocidental, 

genericamente falando, passa por um processo de recondicionamento motor e psicológico, 

graças ao embalo, agora, dos pulsos rítmicos dos instrumentos de percussão, que ganharam 

grande destaque no novo estilo de música118. Ao contrário, pois, do que ocorria nas antigas 

danças europeias de pares enlaçados, a atual mostra um corpo atuando em solo, exibindo 

performances coreográficas individuais e sensuais - algo que também se alinha às novas 

conceções ocidentais sobre a sexualidade do pós-revolução sexual feminina. Um segundo 

fenômeno diz respeito ao caso brasileiro. O escravo africano trouxe as danças de conotação 

sexual, que aqui se difundiram e permaneceram. Mais recentemente, americanos buscando-

as na África e diáspora, divulgaram-nas como novidade, sendo logo adotadas, no Brasil, nas 

boates chiques. Enquanto isto, em muitas regiões brasileiras, continuam presentes. Isto é, se 

reencontraram, aqui, depois de quase cinco séculos de distância! 

Foi visto que o ato de dançar não se restringe apenas à produção de movimentos 

corporais rítmicos ao som de música: se inscreve, isso sim, na cultura, e está ligado à 

conceção-pessoa e à natureza de tal ato: onde, como, com quem, quando se dança. Ou não se 

dança, como nos rituais católicos.  

Considerando a totalidade do que foi levantado, não seria demais dizer que batás, ilus, 

inhãs, mais do que tambores rituais do xangô, do tambor-de-mina e do batuque, são 

representantes de um tipo de instrumento musical que contribuiu decisivamente para que a 

concepção-pessoa africana e as respectivas representações sobre o corpo se sobrepusessem 

aos ocidentais, milenarmente dominantes e, por fim, tomassem conta do Planeta.  

 

 
117 Ritmo composto quase que apenas por uma batida aguda e grave. Imagino que tenha sido simplificado 
em função do pouco condicionamento corporal, de americanos e europeus, em geral, para acompanhar a 
polirritmia musical africana.  
118 A bateria, que reúne tambores de vários tipos e sonoridades, parece ser uma reprodução das orquestras 
rítmicas africanas.  
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The emergence of the concrete invention art in Buenos Aires aesthetic sphere 

 

LUCENA, Daniela119 

 
 
 

Resumen 

El presente artículo reconstruye y analiza la posición ocupada por los miembros de la  Asociación 
Arte Concreto-Invención (AACI) en el campo artístico de Buenos Aires entre 1942 y 1948, 
haciendo foco en el modo de inserción de los artistas en ese espacio jerarquizado de lucha. 
Tomando como principal herramienta teórico-metodológica la sociología de la cultura de Pierre 
Bourdieu, se presenta una reconstrucción del estado del campo artístico en el momento en que 
irrumpen los artistas concretos y una configuración relacional de las posiciones y estéticas 
dominantes del período, así como también de las estrategias desplegadas por los artistas de la 
AACI durante los primeros años de su trayectoria artística. A partir de la recuperación de estas 
estrategias se realiza, asimismo, una comparación con las acciones de ruptura desplegadas por los 
artistas de la generación anterior durante los años 20, y una caracterización de las particularidades 
que presenta la estructura del campo de la producción artística en la Argentina en cada momento 
histórico.  
 

Abstract 

This article reconstructs and analyzes the position occupied by the members of the Art Concrete-
Invention Asociation (AACI) in the artistic field of Buenos Aires during 1942-1948, focusing on 
the ways of artists’ insertion in that hierarchical space of struggles. Using the theoretical and 
methodological tools of the cultural sociology developed by Pierre Bourdieu, we present a 
reconstruction of the art field state when the concrete artists burst in and a relational configuration 
of the dominant positions and aesthetics of the period, as well as of the strategies employed by 
the AACI artists in the early years of their careers. Since the recovery of these strategies we also 
make a comparison with the rupture actions undertaken by the artists of the previous generation 
during the 20s, and a characterization of the peculiarities of the artistic production field’ structure 
in Argentina in each historical period. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo reconstruye y analiza la posición ocupada por los miembros 

de la Asociación Arte Concreto-Invención (AACI) en el campo artístico de Buenos Aires 

entre 1942 y 1948, prestando especial atención al modo de inserción de los artistas en ese 

espacio jerarquizado de lucha.  

Tomando como principal herramienta teórico-metodológica la sociología de la 

cultura desarrollada por Pierre Bourdieu, se analizan las estrategias desplegadas por los 

artistas, el modo en que se posicionan frente a los artistas e instituciones dominantes, sus 

vínculos con sus maestros y referentes de otras generaciones, los medios que eligen para 

cuestionar los valores hegemónicos del campo y las características particulares de su 

propuesta estética. En este sentido se presenta no solo una reconstrucción de las acciones 

y estrategias de los artistas concretos sino también una objetivación e historización de las 

posiciones del campo (y de sus ocupantes) con las que disputan los miembros de la AACI, 

y una caracterización de los factores coyunturales que influyen en su dinámica particular.  

A partir de la recuperación y el análisis de estas estrategias se realiza, asimismo, 

una comparación con las acciones de ruptura desplegadas por los artistas de la generación 

anterior durante los años 20 y una caracterización de las particularidades que presenta la 

estructura del campo de la producción artística en la Argentina en cada momento 

histórico.  

 

2. CUATRO JÓVENES IRREVERENTES 

En la XXXII edición del Salón Nacional de Artes Plásticas del año 1942 una 

volante cuelga del marco del cuadro premiado. El texto del panfleto se titula Manifiesto 

de cuatro jóvenes y en él se critica la “mediocre” orientación artística consagrada por la 

institución oficial. La proclama, firmada por cuatro estudiantes de Bellas Artes -Tomás 

Maldonado, Alfredo Hlito, Claudio Girola y Jorge Brito - termina con una contundente 

frase del pintor futurista italiano Carlo Carrá: “Es necesario suprimir a los imbéciles en 

el arte” (MALDONADO, HLITO, BRITO & GIROLA, 1997, p. 33). 
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El Salón Nacional, nacido en nuestro país en 1911, constituye como un espacio 

central para la consagración dentro del campo. Ser aceptados y premiados en el Salón 

implica para los artistas el reconocimiento del público, la crítica, el incipiente 

coleccionismo y las instituciones de enseñanza, la posibilidad de obtener becas, vender 

obras e ingresar en el circuito de exhibición de las galerías de la zona céntrica de Buenos 

Aires. Asimismo, a partir de sus aceptaciones y rechazos, el Salón delimita una estética 

dominante que es sostenida también por otras instituciones oficiales como el Museo, la 

Academia y la Comisión Nacional de Bellas Artes durante los años 10 y buena parte de 

la década del 20: “un naturalismo decimonónico y una mirada no conflictiva sobre la 

realidad, dirigida especialmente hacia el paisaje - preferentemente rural, del interior del 

país - y sus habitantes esumidos en tipos fijos y ahistóricos (WECHSLER, 1999, p. 53).  

A mediados de los años 20 y tras la realización de varios contra-salones que se 

suceden desde 1914 el Salón Nacional empieza a mostrar “filtraciones” de obras 

portadoras de lenguajes modernizantes influenciados por las experiencias de la 

vanguardia europea, en muchos casos realizadas por artistas que al mismo tiempo que 

buscan ocupar un espacio en la institución oficial organizan muestras alternativas que 

renuevan la estructura del campo, como por ejemplo los casos de Pettorutti y Curatella 

Manes, quienes en 1924 preparan un envío “aceptable” para el Salón y a su vez exponen 

novedosas obras en la Galería Witcomb de la calle Florida. 

Durante la década del 30 el salón comienza a reproducirse en distintas ciudades 

del país y si bien continúa incorporando obras que introducen una nueva figuración los 

jurados se inclinan, en su gran mayoría, por el arte tradicional dominante. Las obras 

renovadoras que se aceptan en el certamen no proponen cambios radicales en el campo y 

mantienen un estilo acorde al arte hegemónico del período.  

El Manifiesto de Cuatro Jóvenes se rebela, justamente, ante esta tendencia 

conservadora y ante la política de premios llevada adelante por el Salón oficial. Los 

firmantes de este provocador escrito habían comenzado sus estudios en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano tres años antes y venían de protagonizar una 

serie de conflictos con sus profesores que culminaron con su alejamiento definitivo de las 

aulas de la escuela. Los tradicionales planes que regían la enseñanza, si bien habían sido 

renovados en 1939 bajo el impulso de los integrantes de la Sociedad Argentina de Artistas 

Plásticos (SAAP), no eran permeables a la introducción de las discusiones sobre lo 

moderno.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 
 

 303 

En este contexto el Manifiesto de Cuatro Jóvenes expresa la desilusión de una 

fracción de la nueva generación de artistas ante la actitud de sus maestros, que son a su vez 

quienes otorgan los premios y las consagraciones, pero también funciona como un atentado 

simbólico que busca cuestionar (y transformar) las reglas del juego establecidas en el campo. 

Basta con poner nombres a la “crápula artística” que integra el jurado, a “los señores de la 

panza moral” o a los “pintores vanguardistas de la pasada generación” para observar que los 

que aparecen en el manifiesto como “los picapedreros del arte argentino” (MALDONADO 

et al., 1997a, p. 33) son, justamente, quienes ocupan las posiciones dominantes del campo 

artístico del período. 

Con la redacción del Manifiesto de Cuatro Jóvenes -género discursivo privilegiado 

por las vanguardias artísticas para comunicar sus programas desde la aparición del Manifiesto 

Futurista en 1909- irrumpen por primera vez en el campo artístico de Buenos Aires algunos 

de los artistas que integrarán dos años más tarde la Asociación Arte Concreto-Invención 

(AACI). Aunque, como bien señalan en su texto disponen en aquel momento solo de “la 

pasión y el verbo” (MALDONADO et al., apud MALDONADO, 1997, p. 33) puesto que no 

cuentan todavía con una producción de obras pictóricas propias, su virulenta caracterización 

del estado del arte argentino y de sus principales instituciones constituye una primera toma 

de posición que anticipa el camino innovador y desafiante que seguirán sus futuras acciones.  

 

3. EL TALLER DE TORRES GARCÍA 

Una vez fuera de la Escuela los jóvenes estudiantes continúan su formación en talleres 

privados “más progresistas” (MELÉ, 1999, p. 35); entre ellos se destaca el taller del uruguayo 

Joaquín Torres García y al cual asiste Maldonado. Su elección se dirige hacia la búsqueda de 

las propuestas artísticas de avanzada, aunque estas no se encuentren en Buenos Aires. A 

diferencia de sus profesores, para quienes el viaje a Europa constituía un eslabón ineludible 

del proceso de aprendizaje, Maldonado continúa su formación en el taller que Torres García 

tiene en Montevideo.  

El maestro escogido por Maldonado se había formado en París y allí había conocido, 

entre otros, a Théo Van Doesburg y a Mondrian, artistas holandeses que en 1917 habían 

fundado el grupo neoplasticista De Stijl, y al pintor y crítico francés Seuphor. Con este último 

Torres García había creado en 1929 el grupo Cercle et Carrè (Círculo y Cuadrado) en cual 

también participaban Mondrian, Arp, Kandinsky, Vantongerloo, Vordemberge-Gildewart y 

Pevsner, entre otros nombres destacados de la vanguardia artística europea.  
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De vuelta en Montevideo, el artista uruguayo es recibido fervorosamente por sus 

pares. Su formación y su trayectoria como miembro activo de las tendencias de 

vanguardia europeas le confieren a Torres García un importante capital simbólico que, 

sumado a su avanzada edad, lo ubica en un lugar de referente del arte moderno en el 

campo artístico rioplatense, que rápidamente se vuelve permeable a la particular 

interpretación del constructivismo realizada por el artista. En 1935 funda la Asociación 

de Arte Constructivo y publica una nueva versión de la revista Circulo y Cuadrado que 

se constituirá como el principal medio de difusión de su propia estética: el Universalismo 

Constructivo, innovador estilo que conjuga los aportes del cubismo, el neoplasticismo y 

el surrealismo y combina creativamente la abstracción y la representación a través de 

incorporación de símbolos dentro de las estructuras geométricas. Para esa misma época 

el diario argentino La Nación lo cuenta entre uno de sus colaboradores y en el artista 

expone sus obras Buenos Aires: en 1942 realiza una muestra en la galería Müller de 

Buenos Aires y en 1944 participa del Salón de pintores modernos uruguayos en la Galería 

Comte.  

Como puede observarse Maldonado elige el atelier de un artista respetado y 

solidamente formado y que cuenta con una importante trayectoria en los centros artísticos 

internacionales como miembro de movimientos vanguardistas. En el taller de Torres 

García se enseña composición, uso de la sección dorada, se debate sobre pintura abstracta 

y constructiva y se leen manifiestos de vanguardia, es decir, se enseña aquello que las 

academias oficiales de Buenos Aires ni siquiera se menciona.  

 

4. LA INVENCIÓN DE ARTURO 

En el verano de 1944 irrumpe en el campo artístico de Buenos Aires la revista 

Arturo. La publicación, se anuncia como una “revista de artes abstractas” y propone la 

invención como método para la creación estética.  

El nucleo editor de Arturo está integrado por Arden Quin, Rhod Rothfuss, Gyula 

Kosice y Edgar Bayley. Con respecto a las ideas expuestas en la publicación, interesa 

señalar tres conceptos fundamentales que atraviesan sus páginas: la idea de “invención”, 

la descripción materialista dialéctica de la historia del arte y la propuesta plástica del 

“marco recortado”.  
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La invención, categoría que condensa una lectura vernácula de nociones estéticas 

provenientes de diferentes vanguardias artísticas como la Bauhaus, el constructivismo ruso, 

el concretismo y el racionalismo del grupo holandés De Stijl, toma distancia no solo de la 

convención artística sino también de ciertas movimientos de vanguardia ya que implica un 

cuestionamiento al onirismo y al surrealismo y se vincula con “el deseo de crear un mundo 

de objetos no representativos inventivos en lugar de una exploración del subconsciente” 

(BARREIRO, 2007, p. 232). Se presenta, también, como una opción superadora y más 

verdadera que la representación, puesto que brinda la posibilidad de una creación pura, libre 

de la copia y la referencia a los objetos ya existentes. 

La explicación dialéctica “en espiral” del arte y su evolución aparece desarrollada en 

un texto firmado por Arden Quin, quien comienza su escrito con la siguiente frase: “Son las 

condiciones materiales de la sociedad, las que condicionan las superestructuras ideologicas”. 

En el artículo se afirma estar viviendo, tanto en economía como en arte y en el resto de las 

ideologías un período de tesis, de recomienzo, un período primitivo “pero bajo normas y 

estructuras científicas, en oposición al primitivismo material, instintivo, de la formación de 

la historia” y se sintetiza el desarrollo del arte proclamando a la invención como el estadio 

superador: “Ni expresión (Primitivismo); ni representación (Realismo); ni simbolismo 

(Decadencia). INVENCIÓN” (QUIN, 1944). 

La propuesta del marco recortado estructurado a la composición de la obra se enuncia 

en un artículo de Rothfuss que el propio autor ilustra con una de sus obras. Bajo el título: “El 

marco: un problema de la plástica actual” se dan a conocer las primeras especulaciones sobre 

el tema del marco recortado, opción con la que se pretende solucionar el problema del marco 

rectangular que funciona como una “ventana” al mundo y a una realidad ilusoria: “la 

generalidad de esos cuadros siguió en aquel concepto de ventana de los cuadros naturalistas, 

dándonos una parte del tema, pero no la totalidad de él. Una pintura con un marco regular 

hace presentir una continuidad del tema que sólo desaparece cuando el marco está 

rigurosamente estructurado de acuerdo a la composición de la pintura” (ROTHFUSS, 1944). 

Si bien se presenta como una revista de artes abstractas, Arturo cuenta con muy poco 

arte visual y su ánimo de renovación resulta “de carácter esencialmente literario” 

(BARREIRO, 2007, p. 231). En este sentido, puede analizarse a Arturo como la publicación 

de un grupo de jóvenes artistas plásticos y poetas que, motivados por la intención de 

cuestionar al arte vigente contraponen a la estética dominante el esbozo de un programa 

alternativo que todavía no constituye un todo coherente y que se legitima con la cita de obras 

de los artistas que en ese momento operan como sus referentes. Al mismo tiempo, al reunir 
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sus nombres bajo una tapa la revista visibiliza a los jóvenes artistas que la conforman y los 

constituye como un grupo delimitado dentro del campo artístico de la época.  

Pese a que la revista Arturo anuncia que aparecerá cuatro veces al año “al final de 

cada estación” nunca se publica más que su primer número. La afinidad de ideas que reúne 

al núcleo inicial logra cohesionar al grupo de artistas que, a raíz de algunas diferencias 

estéticas y varias disputas por el liderazgo, pronto se divide y genera nuevas alianzas. 

En 1945 Arden Quin, Kosice y Rothfuss realizan dos muestras que constituyen un importante 

indicio de la fractura del grupo participante de Arturo: en ambas están ausentes los hermanos 

Bayley y Maldonado y Lidi Prati.  

Para ese momento Maldonado ya se encuentra formando un nuevo grupo de trabajo 

que se congrega en su taller de la calle San José y al poco tiempo realiza en ese espacio la 

primera muestra del nuevo frente de artistas reunido bajo el nombre de Asociación Arte 

Concreto-Invención. De esta manera ya hacia fines de 1945 se hallan conformados dos 

agrupaciones definidas que seguirían sus propios recorridos: el movimiento Madí, organizado 

por Arden Quin, Rothfuss y Kosice y la AACI liderada por Tomás Maldonado. A partir del 

quiebre los dos grupos emprenden prácticas específicas y delimitadas que se orientan a 

instalar en el campo artístico de la época sus propuestas que, si bien se enmarcan dentro de 

la no-figuración constructiva, difieren en varios aspectos: mientras que los artistas concretos 

establecen una estética materialista y racionalista ceñida a las manifestaciones plástico-

visuales y extienden luego sus principios al diseño y a la arquitectura, los artistas de Madí no 

elaboran una estética sistemática y se alejan del racionalismo introduciendo elementos 

lúdicos y fantasiosos en sus obras.  

Por otra parte, resulta sugerente para pensar este primer fraccionamiento que es en el 

mismo año en que ocurre la separación de los dos grupos cuando los miembros de la AACI 

se afilian al Partido Comunista Argentino. Los integrantes de Madí, en cambio, si bien 

comulgan con el pensamiento materialista (recuérdese que una de las versiones sobre el 

significado del nombre Madí señala que este alude a la conjunción de las dos primeras silabas 

de “materialismo dialéctico”) no optan por la militancia partidaria en las filas comunistas. 

Como se anticipó en la introducción, el análisis aquí propuesto se centrará fundamentalmente, 

de ahora en más, en la Asociación Arte Concreto-Invención. 
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5. MALDONADO Y LA FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARTE 

CONCRETO-INVENCIÓN 

Resulta significativo detenernos en las estrategias implementadas por Maldonado 

a la hora de “reclutar” a los miembros de su nuevo grupo, puesto en ellas puede observarse 

el perfil que el joven busca darle al frente con el cual encarará la conquista de un espacio 

dentro del campo artístico y el modo en que se configura su liderazgo hacia el interior de 

la AACI. 

Por un lado, Maldonado se contacta con quienes un tiempo antes habían firmado 

junto a él el Manifiesto de cuatro jóvenes, artistas que indudablemente comparten sus 

mismas ganas de romper con los parámetros establecidos. Por otro, se dirige hacia la 

Escuela de Bellas Artes que había abandonado escandalosamente. Maldonado busca 

integrar a la AACI a los estudiantes de la Escuela, pero no elige cualquier turno: escoge 

las clases nocturnas, donde asisten aquellos estudiantes que día trabajan para poder 

costear sus estudios. Es muy probable que esta elección se relacione con la intención de 

Maldonado de sumar a su iniciativa a artistas provenientes de las clases trabajadoras. 

Además, teniendo en cuenta la simpatía por las premisas comunistas que ya desde las 

primeras épocas manifiesta Maldonado, es posible vincular su decisión con la importante 

presencia que el comunismo tiene en una gran parte de los estudiantes de ese turno. Al 

respecto Molenberg (2004) señala que “la escuela de Bellas Artes en el turno noche era 

una filial de la FEDE” refiriéndose a la influencia de la Federación Juvenil del Partido 

Comunista Argentino creada en 1921.  

Los miembros de la AACI realizan una primera muestra en el taller que 

Maldonado tiene en la calle San José en noviembre de 1945, aunque su primera 

exposición en una galería del circuito artístico será en marzo del año siguiente, cuando 

expongan sus obras en el Salón Peuser de Buenos Aires. En esta muestra se registran una 

mayor cantidad de participantes que en la realizada en el taller de Maldonado: figuran en 

el catálogo los nombres de Edgar Bayley, Antonio Caraduje, Simón Contreras, Manuel 

Espinosa, Claudio Girola, Enio Iommi, Rafael Lozza, Raúl Lozza, Rembrandt van Dyck 

Lozza, Tomás Maldonado, Alberto Molenberg, Primaldo Mónaco, Oscar Nuñez, Lidy 

Prati y Jorge Sousa. Además, se incluye en el mismo el Manifiesto Invencionista, firmado 

por todos los artistas participantes del evento.  
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Siguiendo las huellas de los textos de Arden Quin y Bayley publicados en la 

revista Arturo en este manifiesto se anuncia la clausura de “la prehistoria del espíritu 

humano”, el fin de la “ficción representativa” y de las antiguas fantasmagorías” que no 

satisfacen “las exigencias estéticas del hombre nuevo” y se propone la invención concreta 

para “rodear al hombre de cosas reales” (MALDONDO, 1997, p. 20). 

El texto del manifiesto se vuelve a publicar unos meses más tarde en la revista 

Arte Concreto-Invención, publicación que nace en agosto de 1946 y que pronto se 

constituye como una tribuna que jugará un papel esencial en la lucha por la conquista de 

la legitimidad artística. A su vez, durante ese mismo año el grupo incorpora nuevos 

integrantes y se suman a la AACI los artistas Melé, Vardanega y Villalba, todos ellos ex 

compañeros de Maldonado en la Escuela de Bellas Artes.  

 

6. “WHO IS WHO” EN EL ARTE SUDAMERICANO 

Quienes forman parte del campo del arte pueden, en busca del reconocimiento 

dentro de ese espacio jerarquizado de lucha, instrumentar estrategias tendientes a 

reproducir o a transformar las reglas tácitas vigentes. En el caso de los artistas concretos, 

puede reconocerse desde sus primeros gestos la inclinación hacia la implementación de 

estrategias de subversión de las pautas y los valores establecidos en el universo de la 

producción artística.  

Para los miembros de la AACI existir y afirmarse en el campo es, al mismo 

tiempo, diferir. La producción de la diferencia constituye la delimitación de una posición 

propia dentro del campo, que se recorta a su vez en relación a otras posiciones ya 

existentes. Los textos e intervenciones de los artistas publicados en revistas de la época 

resultan de suma utilidad a la hora de observar las estrategias de diferenciación llevadas 

a cabo por el grupo. Con el propósito de objetivar las posiciones del campo más 

significativas en relación a este tema y dada la imposibilidad de agotar el análisis de todas 

las tendencias presentes en un sistema tan complejo se identifican, a partir de la lectura 

de los escritos de los artistas y las entrevistas realizadas en el curso de la investigación, 

dos “oponentes” principales a partir de los cuales se delimita el programa estético y 

político de los miembros de la AACI. 
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6.1. Una disputa generacional 

Analicemos en primer término una confrontación que reviste la forma de un 

conflicto generacional de definición entre los artistas “consagrados” y los “recién 

llegados” al campo: la disputa que los miembros de la AACI entablan contra “los 

neorrealistas, fotógrafos ‘a mano’ de sus representaciones paralíticas y morbosas: contra 

los que se nutren del recetario del tránsfuga Lothe” (MALDONADO, 1997, p.37). Esta 

caracterización, publicada en una hoja suelta AACI, hace referencia a un segmento de la 

generación de artistas argentinos nacidos durante los últimos años del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. Son artistas que durante los años 20 viajan a Europa, en su 

mayoría becados por mecenas pertenecientes a la oligarquía nacional, completan su 

formación en el taller que el artista francés André Lothe tiene en París y regresan a 

Argentina a partir de 1930, en el marco de la crisis financiera mundial (entre otros Raquel 

Forner, Horacio Butler, Victor Pisarro, Rodolfo Alcorta, Pedro Domínguez Neira, 

Aquiles Badi, Alfredo Bigatti, Hector Basaldua, L. E. Spilimbergo y A. Berni).  

A su vuelta los “muchachos de París”, nombre con el que los denomina la crítica 

de aquellos años, participan de un proceso de renovación artística que contribuye a la 

modernización del campo del arte local. La historiadora del arte Diana Wechsler (1999) 

ha calificado este proceso de renovación como una modernidad ecléctica, donde los 

lenguajes introducidos aparecen como una síntesis creativa de diferentes tradiciones, 

moderada “porque tiende a filtrar más que a quebrar” y constructiva, en tanto busca 

“instituir más que destruir espacios” (WECHSLER, 1999). 

Ya avanzados los años 30 los miembros del Grupo de París gozan de un alto grado 

de legitimidad dentro del campo artístico y los espacios antes alternativos donde exhiben 

sus obras conviven armónicamente con los espacios oficiales. A su vez, los artistas 

innovadores se suman, en esta década, a las instituciones más conservadoras del campo: 

dan clases en las academias, exponen en los salones, participan de los jurados y reciben 

los premios oficiales. Contra ellos, que ocupan ahora los espacios más legítimos del 

campo, se dirige el ataque de Maldonado, quien no desaprovecha ninguna oportunidad 

para remarcar las profundas diferencias que lo separan de estos artistas y del arte que 

defienden.  
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6.2. Arte concreto, arte realista 

 
En su enfrentamiento con esa generación, sin embargo, los integrantes del Taller 

de Arte Mural Berni, Spilimbergo, Demetrio Urruchúa, Juan Castagnino y Manuel 

Colmeiro, se configuran como los principales rivales. 

Un tiempo después de la publicación de Arturo la revista Contrapunto inicia una 

encuesta titulada “¿Adónde va la pintura?”, donde se pregunta si la pintura evoluciona 

hacia lo “real” o hacia lo “abstracto” y si el arte debe proporcionar algo más que el puro 

goce estético. Fiel a su nombre, en la primera entrega de la encuesta Contrapunto publica 

las contrastantes opiniones de Berni y de Maldonado. ¿Qué posición ocupa Berni en el 

campo artístico de la época? Repasemos brevemente su carrera profesional y el modo de 

construcción de su capital simbólico.  

Luego de estudiar arte en su ciudad natal, Rosario, Berni viaja a Europa en 1925, 

año en que obtiene el Premio adquisición en el Salón Nacional. Allí viaja por España, 

Italia, Bélgica y Holanda y vive en París hasta 1931, donde se forma con los maestros 

Lothe y Othon Friez. Desde Europa y luego en nuestro país participa de diversos salones 

y obtiene numerosos premios oficiales, sobre todo entre 1936 y 1943, año este último en 

el cual recibe la máxima consagración oficial al ser galardonado con el Gran Premio de 

Honor en el Salón Nacional. Realiza, a su vez, varias muestras individuales en las galerías 

Witcomb, Amigos del Arte y Viau, entre otras y expone en muestras grupales en varias 

ocasiones. En 1937 forma parte de la Exposición Internacional de París, en 1939 de las 

exposiciones internacionales de Nueva York y San Francisco, en 1940 asiste a la 

Exposición Latinoamericana en el River Side Museum de Nueva York y ese mismo año 

expone en Chile. Como militante del Partido Comunista se involucra en varias acciones 

destinadas a extender el comunismo hacia los grupos intelectuales; forma parte, junto a 

Spilimbergo y Castagnino del Ejercicio Plástico ejecutado por Siqueiros en la quinta de 

Natalio Botana y en 1936 da a conocer las bases de su programa estético-político, el 

Nuevo Realismo.  

Como puede apreciarse, el “contrapunto” de Maldonado es un artista legitimado 

por los directores de galerías y museos, los críticos, los coleccionistas y el público, es 

decir, los agentes que con su juicio contribuyen a la producción del valor social de la obra 

y a la consagración de los productores.  
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Su lugar dominante dentro del campo se refuerza a su vez con su posición de 

artista comprometido políticamente, defensor del arte social y productor de una estética 

revolucionaria que apuesta a la transformación del mundo en años donde el Partido 

Comunista Argentino ejerce una influencia considerable en una vasta zona del campo 

artístico y cultural. En este sentido, a su militancia en el comunismo y al proyecto de su 

Nuevo Realismo hay que sumar las polémicas que durante los años 30 entabla con los 

artistas “puristas”, a quienes acusa por escindir su obra de la intensa realidad de su tiempo, 

pero con los que no duda en compartir espacios de exhibición en defensa del “arte nuevo” 

y de las “libertades públicas”. 

Volviendo a la encuesta de Contrapunto, la respuesta de Maldonado sobre el 

futuro del arte augura que la pintura “evoluciona hacia lo concreto, superación dialéctica 

de lo abstracto”, que en la época actual se divorcia de todo idealismo y “tiende a una 

estética objetiva, esto es, una estética basada en la INVENCIÓN”. En su planteo, además, 

considera que el arte figurativo se limita a copiar el mundo, mientras que el arte concreto 

inventa “nuevas realidades estéticas” que afirman “el poder humano sobre el mundo” y 

sostiene, desafiante, que su arte es el único arte realista:  

“El arte concreto no abstrae, sino inventa nuevas realidades. Es el único 
arte realista, pues es eminentemente presentativo. ... Hacer, pues, del 
arte representativo el arte realista por excelencia, ha sido un equívoco 
idealista. El verdadero realista no busca reflejar, sino inventar” 
(MALDONADO, 1997a, p. 35). 

Berni, por su parte, liga el porvenir material de la pintura al porvenir económico, 

cultural y político del lugar donde se desarrolle y compara la experiencia del muralismo 

en México y en Argentina “donde el Estado no ha sabido estimular ningún embrión 

renovador en las artes argentinas” y “se ha limitado a una acción despreocupada a base 

de distribución de cátedras y de subsidios”. En cuanto a la evolución del arte Berni 

sostiene que “la pintura no evoluciona caprichosamente por la voluntad independiente de 

algunos profesionales de la pintura o de la crítica” y sentencia:  Toda la especulación 

abstracta post-cubista, todas las preocupaciones por problemas ya resueltos hace tiempo, 

pasarán a un plano inferior comparados con la nueva verdad que va más allá de la 

artesanía menor de copiar objetos o de crear imágenes abstractas – por más “concretas” 

que se llamen - y otras cositas para boudoir de damas aburridas o neurasténicas (BERNI, 

1945). 
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Por otra parte, en clara referencia a su programa estético-político, afirma que 

“estamos en la etapa del nuevo realismo, del hombre multitud, subjetiva y humanista, es 

decir, anti-abstracta, anti-idealista, y anti-reaccionaria” (BERNI, 1945, pp. 85-125). 

La mención de Berni al arte concreto demuestra que en la definición del contenido 

del arte social los postulados del arte concreto ya se han convertido en objeto de lucha y 

proporcionan uno de los términos de las grandes oposiciones a partir de las cuales se 

organiza la disputa partir de este momento: arte concreto (no figurativo, constructivo) vs. 

arte representativo (figurativo, realista). Lo interesante es que para los artistas concretos 

no alcanza con cuestionar al arte representativo, sino que buscan, además, que el arte 

concreto sea el único arte realista.  

Esta pretensión aparentemente desmedida se fundamenta en la misma definición 

del arte concreto realizada por los miembros de la AACI que implica una modificación 

del binarismo tradicional de la estética marxista ortodoxa -que opone el realismo a la 

abstracción-, a partir del enfrentamiento entre lo abstracto y lo concreto y la 

reivindicación de este último término como el verdadero realismo, al posibilitar la 

eliminación del ilusionismo y evitar la alineación del espectador en el mundo ficticio de 

la obra de arte.  

Unos meses más tarde, en agosto de 1945, es Espinosa quien en la misma revista 

vuelve sobre esta última cuestión: “La única pintura realista es, para mí, la que busca, 

antes que nada, afirmar su realidad material (planismo), aboliendo toda reminiscencia 

figurativa mediante una estructura integral. Vale decir, que el único arte realista es el arte 

concreto”. Una doble batalla - contra la representación y por la conquista del realismo - 

que el movimiento concreto deberá librar no solo en el terreno del arte sino también en el 

de la política, fundamentalmente a través de su vínculo con el Partido Comunista (1). 

 
6.3. Contra el “pseudo-constructivismo” uruguayo 

Planteados así los términos de la lucha otro rival aparece en el camino de los 

artistas concretos. Tal como señala Maldonado en poco tiempo “los artistas no-figurativos 

de la Argentina hemos visto ampliado el número de nuestros enemigos” 

(MALDONADO, 1997a, p. 51). Se trata del antiguo maestro, aquel que fue guía en la 

etapa de aprendizaje y que ahora es necesario poner en discusión para disputar el lugar 

del verdadero arte constructivo: Joaquín Torres García. 
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En la revista Removedor, órgano de la Asociación Arte Constructivo dirigida por 

el artista uruguayo (agosto-septiembre-octubre de 1946), se publican tres artículos donde 

se cuestiona a las tendencias artísticas no-figurativas y particularmente al Movimiento 

Madí. Ante 

 esta situación, los artistas concretos no dudan en salir al cruce de las acusaciones 

contra sus ex compañeros de Arturo en el boletín de la AACI de diciembre de 1946. “Al 

coro reaccionario se han sumado nuevas voces. Esta vez provienen del Uruguay y, en 

verdad, que no destacan ni por su estilo, ni por su contenido, de las de los grandes jerarcas 

de la reacción local”, comienza diciendo el texto. A continuación, el escrito se refiere al 

“pseudoconstructivismo uruguayo” y a ese “gran ‘bluff’ que es su fundador y 

propiciador” criticándolo por reducir toda la no-figuración al neo-plasticismo y por 

asimilarla a pueblos “más bien fríos”. Luego se dirige contra el Universalismo 

Constructivo argumentando que no define con claridad su programa artístico y 

criticándolo por los resabios figurativos presentes en su ecléctica obra: “El 

constructivismo uruguayo es el ejemplo típico de la mezcla ecléctica. En las obras 

constructivas de Torres García encontramos cubismo (mal cubismo), impresionismo, 

cocina del siglo XIX (sobre todo esto) y simbolismo barato (soles, muñecos pictográficos, 

pescaditos)”. Para finalizar, la nota contesta las críticas a Madí por parte de Sarandi 

Cabrera, reafirmando que “la batalla del arte auténticamente moderno, es, a no dudarlo, 

la batalla por la invención” (idem, p. 54). 

De este modo, poco tiempo después de que una contradictoria revista Arturo 

publica en sus páginas las bases del Universalismo Constructivo de Torres García y que 

Maldonado y Prati adquieren obra del uruguayo para su colección personal, los artistas 

concretos se desmarcan de la propuesta de quien fuera elegido como maestro, poniendo 

en cuestión la calidad artística de aquel que operó como autoridad y referente durante el 

proceso de formación. Si en 1944 todavía los artistas concretos se podían nuclear junto a 

otros artistas para armar un frente común destinado a instalar la invención en el campo 

artístico pasando por alto ciertas diferencias estéticas, dos años más tarde se hace 

necesario establecer claramente los límites de tales afinidades y precisar - tal como dicen 

en el texto - “who is who en el arte Sudamericano” (ibidem). 
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6.4. La delimitación de una nueva posición 

 
Es necesario remarcar aquí que para poder acceder a una íntegra comprensión de 

estas discusiones resulta imprescindible considerar la lógica jerárquica y la estructura del 

campo en el momento en el que se desarrollan. De ese modo, puede observarse que 

estamos ante la presencia no solo de estrategias de diferenciación destinadas a producir 

una nueva posición estética (y política) y demarcar sus rasgos sino que Berni y sus 

compañeros del Taller de Arte Mural y también Torres García, es decir, los artistas que 

los miembros de la AACCI enfrentan abiertamente, encarnan las estéticas que para los 

concretos es necesario mostrar como superadas para acceder a la posición anhelada.  

Esta posición condensa, por un lado, el lugar del legítimo arte realista político y, 

por otro, el del verdadero arte constructivo sudamericano. Este último título que los 

concretos se proponen conquistar y que desde los años 30 es monopolio de Torres García, 

aunque ha recibido poca atención en todos los estudios sobre la AACI, reviste verdadera 

importancia para comprender la trama de influencias y referencias que componen la 

estética y las obras concretas.  

El arte concreto aspira a ocupar el lugar del genuino arte constructivo 

sudamericano pero las lecciones que cuentan para la formulación de su programa artístico 

no se vinculan con la propuesta del maestro uruguayo, sino con los artistas 

constructivistas rusos. Por este motivo, se vuelve indispensable para los integrantes de la 

AACI desligar el surgimiento de su arte del programa de Torres García y disputar su lugar 

de referente indiscutido, contraponiendo una estética inscripta en una genealogía original 

y diferente: la de la vanguardia soviética.  

Si bien no es el objetivo de este artículo analizar en profundidad los vínculos entre 

la estética concreta y el constructivismo ruso (3), resulta importante remarcar esta relación 

para comprender la lógica de estos enfrentamientos que suelen relatarse como simples 

anécdotas, ignorando que detrás de las mismas se encuentran presentes los efectos de la 

estructura del campo en el momento particular en que se inscriben. 
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7. LA GENERACIÓN DE LA SEGUNDA GUERRA 

Además de analizar la dinámica interna del campo como escenario estructural 

donde se inscriben y despliegan las prácticas de los agentes, resulta necesario observar 

los factores coyunturales que inciden en el universo de la producción artística en los años 

de gestación del movimiento concreto: una sociedad marcada por la Segunda Guerra, el 

avance del nazismo, la tensión entre democracia y fascismo y la creciente conflictividad 

política y social nacional, exacerbada por un gobierno militar golpista que a pesar de 

mantener la neutralidad en el conflicto no oculta sus simpatías por el Eje.  

Los artistas concretos, por su parte, comparten la certeza de vivir una época crucial 

de la historia, que marcará de una manera decisiva y profunda el destino de la humanidad; 

en todos sus testimonios se manifiesta esa sensación de transitar un momento 

sociopolítico de ruptura único y excepcional. Este clima de efervescencia política 

adquiere una impronta particular en el campo artístico, a raíz de la llegada a nuestro país 

de algunos inmigrantes europeos que, ante el desencadenamiento de la Segunda Guerra 

Mundial, encuentran en Buenos Aires una ciudad próspera, moderna, cosmopolita y 

relativamente tranquila donde establecerse. Huyendo del nazismo y del fascismo se 

instalan en esta época en Argentina, entre otros, el escritor polaco Witold Gombrowicz, 

el pintor y diseñador español Luis Seoane, Grete Stern y su marido, el fotógrafo argentino 

Horacio Coppola. Estos artistas comparten las inquietudes de los jóvenes integrantes de 

Arturo y apoyan sus iniciativas. Por ejemplo, el periódico Correo Literario dirigido por 

Seoane junto a otros dos exiliados españoles, los escritores Lorenzo Varela y Arturo 

Cuadrado, anuncia en enero de 1944 la próxima aparición de la revista literaria y de artes 

abstractas Arturo. Por otra parte se destaca dentro de este grupo la figura de Stern, artista 

que resulta una figura clave en la difusión del legado de las vanguardias europeas en 

nuestro país.  

En Alemania la fotógrafa había transitado por la Bauhaus, la escuela de 

arquitectura, artesanía y diseño fundada en 1919 por Walter Gropius que fue clausurada 

por el Partido Nacional-Socialista alemán en 1933. En esa escuela Stern se puso en 

contacto con los movimientos artísticos de la avanzada de entreguerras y tuvo como 

maestro al fotógrafo Walter Peterhans. Fue allí también donde conoció a su marido, con 

quien desde su llegada a la Argentina colaboran activamente en las distintas 

organizaciones que amparan a los perseguidos políticos del fascismo europeo y a los 

refugiados judíos. Su casa de Ramos Mejía es centro de reuniones entre plásticos, 
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escritores e intelectuales; los debates estéticos que allí tienen lugar son disparadores de 

varias de las premisas fundantes del movimiento concreto. Stern introduce en nuestro país 

no solo materiales y puntos de vista innovadores para la fotografía argentina, sino también 

los fundamentos del arte y el diseño de vanguardia. Durante aquellos años, la fotógrafa 

mantiene estrechas relaciones con los artistas de la AACI y de Madí, llegando incluso a 

realizar un fotomontaje para este último grupo y, como vimos, brinda su hogar para la 

realización de las primeras muestras de arte concreto. 

Otra cuestión central que atraviesa a toda esta generación es la interrupción de los 

contactos directos entre los jóvenes artistas y el arte y los maestros europeos. El viejo 

continente devastado por el intenso conflicto bélico no se presenta entonces como el 

destino cultural más propicio para la formación de los aspirantes a artistas. Para los 

miembros de esta generación el viaje a Europa, ese estadio de instrucción que muy 

tempranamente en nuestro país se configura como un eslabón obligado para todo aquel 

que buscaba a convertirse en artista, aparece como un sueño que, en el mejor de los casos, 

se realizará a futuro.  

La ausencia de esos encuentros formativos con los artistas europeos, la 

imposibilidad de realizar las consabidas visitas a los grandes museos y la falta del 

contacto personal con las grandes obras del arte internacional puedan explicar, quizás, el 

poco “respeto” que los miembros de la AACI muestran hacia la gran mayoría de las 

tendencias estéticas y la confianza en el papel que le asignan a Argentina como 

continuadora de las búsquedas de la vanguardia europea, en el sentido de que se atreven 

a cuestionar la totalidad del arte moderno y presentan a su arte como el estadio final de la 

evolución artística. Una actitud por demás frecuente en la gran mayoría de los 

movimientos internacionales de vanguardia surgidos en las primeras décadas del siglo 

veinte, pero que en el campo artístico local se hace presente por primera vez de la mano 

de los artistas concretos. 

Este agitado y expectante ambiente sociocultural imprime sus huellas en el 

programa estético desarrollado por los integrantes de la AACI, que claramente registra el 

impacto de los avatares de la inquietante realidad del momento. Los artistas concretos 

buscan con su propuesta no solo revolucionar la creación artística, sino que también 

conciben al arte como una herramienta de transformación social y de intervención en una 

realidad que no pueden dejar al margen de su práctica como artistas. De hecho, su 

programa estético parte de las premisas del materialismo histórico, tal como afirman los 
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artistas en 1946: “Munidos del materialismo dialéctico que es la filosofía viva de Marx, 

Engels, Lenin y Stalin, que confirmaba y confirma nuestras búsquedas llegamos a 

formular una estética materialista o concreta” (MALDONADO, 1997, p. 36). A 

contrapelo de las lecturas hegemónicas de la época, en clave staliniana tal como lo indica 

el Partido Comunista local, los textos de los artistas concretos se encuentran más cercanos 

al humanismo utópico del joven Marx que a las rígidas lecturas de los filósofos soviéticos. 

Se trata de una línea interpretativa desafiante y original para la época, que apuesta a la 

capacidad práctica, de trabajo, de los seres humanos y al arte como actividad 

emancipadora en la cual todavía sobreviven ciertos principios creadores que son negados 

en el trabajo alienado típico del capitalismo. Aunque este rasgo del programa del arte 

concreto es minimizado e incluso ignorado en la gran mayoría de los estudios sobre el 

arte concreto argentino (3), resulta central destacar la estrecha conexión de las bases del 

concretismo con la teoría marxista y la original lectura que los artistas de la AACI 

hicieron de la misma para poder acceder a una íntegra comprensión de su propuesta 

estético-política y su opción por la militancia en las filas comunistas (LONGONI & 

LUCENA, 2003, p. 4). 

8. CAMPO, NOVEDAD Y HEREJÍA 

La reconstrucción hasta aquí realizada ha puesto el énfasis en la recuperación de 

aquellas acciones desplegadas por los artistas concretos que se han considerado 

significativas para la comprensión de la forma que reviste su inserción en el campo 

artístico porteño de mediados de los años 40.  

El análisis de las intervenciones llevadas a cabo por los miembros de la AACI 

durante los inicios de su trayectoria artística permite caracterizar a sus estrategias como 

heréticas, al definir una nueva posición en el campo a partir de un enfrentamiento y un 

recorte diferencial en relación con ciertas posiciones dominantes y artistas consagrados 

de la época.  

Mientras que otros artistas de su misma generación siguen los caminos 

convencionales para alcanzar la consagración y se integran al campo de un modo no 

conflictivo, siguiendo las normas establecidas, los artistas concretos buscan subvertir las 

reglas implícitas en ese espacio, definiendo sus fronteras en relación a posiciones e 

instituciones hegemónicas que creen necesario cuestionar para lograr imponer su nueva 

visión de la práctica artística y alterar así la distribución del capital simbólico propio de 

ese universo.  
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De este modo, la posición inaugurada por los artistas concretos, que no registra 

antecedentes en el campo, instala un radical modo de concebir al arte (no ya como 

representación sino como producción del mundo) y postula una nueva forma de relación 

entre los artistas y la sociedad, que reconfigurará de un modo inédito en Argentina la 

definición más legitima de lo artístico. 

A partir de este análisis y del empleo de un enfoque diacrónico que hizo posible 

observar la evolución del campo, puede establecerse una comparación con las 

modalidades de intervención desarrolladas por los artistas renovadores de la generación 

anterior que, por otra parte, son los mismos artistas que en los años 40 los concretos 

cuestionan en sus proclamas.  

En la Argentina de los años 20 la herejía de los artistas de avanzada se define más 

por la construcción de nuevas instituciones y por los desafíos al gusto burgués tradicional 

dominante que por el anti-institucionalismo - recordemos, por ejemplo, la doble estrategia 

de artistas como Pettoruti y Curatella Manes, que al mismo tiempo que organizan contra-

salones envían sus obras al Salón oficial -, puesto que el mismo proceso de afianzamiento 

que atraviesa el campo en ese período empuja a los creadores innovadores a la creación 

de  espacios capaces de acoger sus obras modernizantes.  

En los años 40, en cambio, la herejía de la nueva generación implica la 

modernización estética pero también el duro ataque a las instancias de formación y 

consagración, hecho que pone de manifiesto la existencia de un campo artístico 

consolidado.  

Este salto cualitativo entre ambas estrategias heréticas permite comprender la 

caracterización presente en muchos relatos de la historia del arte argentino, donde se 

define al arte concreto como “la primera vanguardia nacional”. Esta curiosa afirmación 

pasa por alto no solo las iniciativas modernizantes que tienen lugar en nuestro país desde 

los años 20, sino también el hecho de que las acciones de los artistas no responden a ideas 

creativas surgidas de la nada sino que están atravesadas -y muchas veces condicionadas- 

por las características particulares que presenta la estructura del campo en cada momento 

histórico: mientras que en los años 20 el campo se halla aún en proceso de formación y 

consolidación en la década del 40 ya se encuentra más sólidamente constituido.  

Solo si tiene en cuenta el estado de la estructura general del campo de producción 

artística puede comprenderse la singularidad de la nueva posición inaugurada por los 
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artistas concretos en la década del 40, que radica no solo en una definición estética 

diferente a la que defienden los productores consagrados sino en un programa artístico 

más amplio que apunta a subvertir de un modo inédito en la Argentina el modo de 

concebir el arte y la práctica artística en su totalidad. Dicho de otro modo: la posición 

diferencial de los artistas concretos y la radicalidad de su herejía son posibles no solo por 

las disruptivas acciones desplegadas por los jóvenes artistas de la vanguardia concreta 

sino también por las particularidades de un campo que, dado el estado consolidado de su 

estructura, permite la implementación de tales estrategias y la disponibilidad de esa nueva 

posición. 

 

NOTAS 

1. Sobre el vínculo de los artistas de la Asociación Arte Concreto-Invención y el PCA véase el artículo que 
escribí en colaboración con Ana Longoni: “De cómo el ‘júbilo creador’ se trastocó en ‘desfachatez’. El 
pasaje de Maldonado y los concretos por el Partido Comunista. 1945-1948”, en revista Políticas de la 
memoria nº 4, anuario de investigación e información del CeDInCI, Buenos Aires, verano 2003-2004. 

2. Desarrollo las conexiones entre el programa del arte concreto argentino y las vanguardias soviéticas en 
el artículo: “Arte, producción y diseño en la vanguardia concreta argentina”, en Actas de las IV Jornadas 
de Jóvenes Investigadores organizadas por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, septiembre de 2007. 

3. Excepto en el trabajo de Julia Risler “Marx, según Maldonado en la época heroica” (2008), cuya lectura 
ha resultado muy estimulante para pensar la estética marxista del arte concreto argentino. 
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