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AZYMUTH – 40 ANOS NA VANGUARDA DO JAZZ BRASILEIRO: UM OLHAR 

ANALÍTICO SOBRE A CARREIRA DE UM DOS MAIS DURADOUROS GRUPOS 

DO JAZZ DO BRASIL 

AZYMUTH - 40 years at the forefront of Brazilian jazz 

 

FIGUEIREDO, Afonso1; & RODRIGUES, André2   

 

Resumo 

Esse artigo se propõe a discutir a longevidade e as inovações de um dos grupos mais importantes na 
música instrumental brasileira, o trio Azymuth. O estudo faz um apanhado na obra do conjunto, e 
através de análise contextual-temporal sobre alguns de seus discos mais significativos, diversa sobre 
a mistura samba-jazz singular que alcançaram, discute razões da sua produtividade rica e longeva e as 
novidades técnicas e tecnológicas que trouxe para a música – e músicos – no panorama instrumental 
brasileiro. Fundamentou-se na audição e discussão da obra, e de relatos pessoais das impressões dos 
autores, desde muito tempo, admiradores pessoais do grupo Azymuth. O estudo objetiva fundamentar 
academicamente a produção do trio como relevante e de vanguarda, bem como fornecer elementos ao 
ouvinte para que este tenha uma noção mais completa da importância e pioneirismo do Azymuth na 
cena musical brasileira. 

Abstract 

This article aims to discuss the longevity and the innovations of one of the most important in Brazilian 
instrumental groups, the trio Azimuth. The study provides an overview of all their work, and presents 
through-time contextual analysis of some of their most significant albums. It also examines the 
mixture of  samba and jazz, explores some of the reasons for Azymuth's rich and long-
productivity and also presents some of  the technical innovations that they brought to the music - and 
to the musicians, changing the panorama of Brazilian instrumental music. The approach was to 
listening to these albums and discussing their work, mixing the author's personal impressions and 
analysis with a short research of the group's history and output. The authors, of course, have been long 
time admirers of the Azymuth's music. The paper aims to bring Azymuth's music to a discussion in 
the academic environment based on the belief that their music to be relevant and cutting edge in the 
Brazilian music history.  

 

Palavras-chave: samba-jazz – jazz brasileiro - azymuth – contrabaixo – bateria – teclados. 

Keywords: samba-jazz - Brazilian jazz - Azymuth - bass - drums – keyboards.  
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo, a Música Popular Brasileira tem deixado marcas de sua 

presença no cenário mundial. Dentre os que contribuíram para este fato, destacamos o 

grupo Azymuth, representantes da fusão do que havia de vanguarda mundial com as 

genuínas raízes culturais brasileiras.  

Com características musicais únicas, o Azymuth surgiu na Música Instrumental 

Brasileira como sendo um dos pioneiros, não só na mistura do Samba com o Jazz, como 

também por ter sido responsável por uma série de inovações aplicadas no Jazz Brasileiro, 

como por exemplo novas técnicas de execução, novas propostas de relação entre os 

instrumentos e o uso de novidades tecnológicas. Tais novidades resultaram numa 

interpretação do Samba nunca antes vista. 

Formado no Rio de Janeiro no início dos anos 70, por José Roberto Bertrami nos 

teclados, Alex Malheiros no baixo e Ivan Conti na bateria, o grupo teve uma repercussão 

inicial grande nacionalmente. Além de seu trabalho próprio eram frequentes suas 

atuações, juntos ou em separado, em gravações e shows dos mais variados artistas 

brasileiros em toda a América Latina.  

A partir de uma apresentação no Festival de Jazz de Montreux em 1977 e uma turnê 

com Airto Moreira e Flora Purim nos EUA em 1978, o grupo Azymuth chamou a atenção 

das gravadoras estrangeiras, e novos contratos possibilitaram a gravação de uma série de 

álbuns por grandes selos, o que proporcionou a afirmação e a divulgação de sua qualidade 

por além de muitas fronteiras. 

 

 2. INOVAÇÕES 

 2.1 Fusão Samba-Jazz 

Os músicos integrantes do Azymuth tiveram sua formação musical no período da 

florescência da música rotulada como “samba-jazz” do Rio de Janeiro dos anos 60, e 

foram fortemente influenciados por estes dois estilos. Apesar da mistura desses dois 

gêneros já existir, a grande inovação que o samba-jazz do grupo alcançou foi através 

covers de composições de grandes autores brasileiros e de composições próprias 

formatadas numa linguagem que, apesar de instrumental, era acessível, de fácil 

entendimento e que remetia o ouvinte como que a uma letra de cancioneiro popular.  
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Isto, ao lado de uma sonoridade moderna em sua época, com instrumentos 

eletrônicos comuns a outros estilos, fez com que encontrassem rapidamente sua própria 

identidade musical. Uma das composições do grupo que confirmam estas observações e 

afirmaram sua popularidade foi a canção de grande sucesso Voo Sobre o Horizonte, no 

seu disco, Light as a Feather, de 1975. 

 

 2.2. Aspectos tecnológicos: como a tecnologia mudou o som do Azymuth 

Poucos grupos musicais podem definir o impacto da tecnologia no jazz como o 

trio brasileiro Azymuth. Podemos encontrar artistas cujo conceito musical às vezes pode 

estar  perto ligado a tecnologia, como Chick Corea, Herbie Hancock e o tecladista 

brasileiro Cesar Camargo Mariano, por exemplo. Para esses músicos voltar para o 

ambiente acústico é fácil e pode-se dizer que eles têm tanto uma verve acústica como uma 

elétrica. Para outros, como o supergrupo de jazz fusion Weather Report e o Azymuth, já 

não se pode dizer isso, pois sua música está tão em sintonia com a tecnologia de 

instrumentos e dispositivos de gravação de seu tempo que é possível contar a história dos 

sintetizadores e consoles apenas pelas audições de seus álbuns.  

Desde seu primeiro disco lançado em 1975 chamado simplesmente Azymuth, 

podemos ouvir os sons do piano elétrico Rhodes e do sintetizador monofônico Minimoog, 

além do Arp Strings e do Clavinete Hohner. Em seu primeiro sucesso, a canção Linha do 

Horizonte, notamos que tanto o Rhodes como o Minimoog estão presentes. Na canção 

Melô dos Dois Bicudos o glide presente na programação do sintetizador é tão importante 

como o rufo de bateria para a introdução da música. A faixa Brasil tem o Rhodes como 

destaque, mas o Arp Strings ajuda a criar um fundo sonoro relaxado criando a idéia de 

um clima tropical. Em Faz de Conta, percebemos a introdução sendo apresentada pelo 

Clavinete Hohner com o Arp Strings ao fundo. Esses instrumentos estavam entre os mais 

utilizados pelos artistas de jazz e do rock progressivo dos anos 70.  

No álbum Light as a Feather, a qualidade do som e da quantidade de unidades de 

processamento utilizados, especialmente unidades de reverberação, criaram uma 

atmosfera bem diferente da encontrada na era do samba jazz, quando tudo era gravado 

em formato monofônico. O uso de percussão eletrônica e sintetizadores com alguma 

capacidade polifônica (apesar de nenhuma resposta à dinâmica ainda) faz com que o 

álbum, embora tenha sido originalmente lançado em 1979, se situe mais próximo do som 

dos anos 80.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 5 

A faixa Jazz Carnival é na realidade uma peça disco, estilo muito popular no 

período. Em Dona Olimpia, composição de Toninho Horta, podemos ouvir o piano 

elétrico sendo modulado com efeito phaser. O som dos tambores e baixos durante todo o 

disco também são muito processados com unidades de reverberação, nos lembrando o 

som da famosa SPX-90, unidade de efeito da Yamaha dos anos 80. 

No ano seguinte, com Outubro, a música do grupo está mais perto de um jazz 

fusion universal, ainda que encontremos elementos brasileiros presentes na linguagem do 

grupo, a sonoridade está muito distante daquela do trio de samba jazz (trio de 

piano,  baixo e bateria), muito presente na década de 60.  A canção Um amigo faz um elo 

com a MPB, ainda que seja em compasso de sete tempos. Em 500 Miles High, 

composição Chick Corea,  o som de um baixo fretless sobre uma  de base de partido alto 

está mais longe do samba originalmente proposto pelo próprio compositor apontando já 

para uma linguagem moderna de jazz brasileiro. Pantanal é cheio de overdubs de 

percussão e efeitos de teclados. A música Dear Limmertz começa com um baixo sendo 

tocado com slap na condução do ritmo - que com uma reverberação longa cria a sensação 

de espaço, enquanto a bateria toca uma célula de pulsação backbeat. O uso de um Vocoder 

ajuda a colocar Azymuth em sintonia com a tecnologia presente no início da década de 

80. 

Em 1982 Azymuth lançaria 2 discos, Telecommunication  e Cascades, ambos os 

discos tem sonoridade muito semelhante onde os três membros do grupo servem-se da 

sonoridade da época. As baterias têm o som das primeiras baterias eletrônicas e Ivan Conti 

provavelmente tocou com os tambores das baterias operando por trigger  (possivelmente 

utilizando uma Roland CR-78 ou TR-808) mas preenchendo com percussões. Já em 

Thought the WIndow  do Cascades, o que se percebe é a utilização de uma bateria 

eletrônica com um padrão contínuo enquanto Conti explora as percussões. No caso de 

Malheiros o que se nota é o baixo fretless ganhando bastante espaço e se revezando com 

os slaps e os efeitos. Ambos os recursos tomam o lugar do pizzicatto mais tradicional 

contrastando bem com a sonoridade dos outros instrumentos. Bertrami utiliza todo o 

arsenal a seu dispor, especialmente os sintetizadores analógicos polifônicos, 

provavelmente Prophet-5 ou Ronald Jupiter, como por exemplo na faixa Quanto vale um 

samba do disco Telecommunication. O Vocoder também aparece no mesmo album na 

faixa Concede-me essa dança? 
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No disco de 1983, Rapid Transit, ainda encontramos o grupo explorando 

basicamente as mesmas sonoridades. Na faixa Tarde por exemplo, composição de Milton 

Nascimento, a sonoridade de piano elétrico já não é tão aveludada como nos primeiros 

discos mas o baixo fretless está presente assim como os sintetizadores analógicos 

polifônicos. Em Make Mine Guarana, a sonoridade de bateria eletrônica está presente 

junto com um órgão e um Vocoder, enquanto o baixo explora efeitos, como os 

harmônicos.  

Em 1985 com Spectrum, o som do grupo se atualiza principalmente com os 

sintetizadores FM (Yamaha DX-7) substituindo o piano Rhodes e trazendo mais brilho 

para os sons eletrônicos. Em comparação com os sintetizadores analógicos, os de síntese 

FM tem mais frequências agudas presentes. A bateria ainda soa com triggers, mas não 

desponta tanto no mix final. A faixa All that Carnival é um bom exemplo: temos o baixo 

com slaps, a bateria tendo o bumbo e a caixa sendo tocada com triggers, enquanto os 

pratos e hi-hats soam acústicos, e ainda há uma enorme quantidade de percussões para 

formar essa textura. Os teclados FM não se fazem tão presentes como os analógicos. 

Tightrope Walker, de 1986 tem menos sintetizadores FM, um pouco mais de piano 

acústico (na faixa Pigmalion o som parece mais próximo do piano eletro-acústico 

Yamaha CP-70) e alguns sintetizadores analógicos. A bateria volta ser gravada sem 

triggers, apesar da bateria eletrônica ainda estar presente, principalmente na faixa 

Folklore que parece ter sido muito influencida pelo sucesso Rockit de Herbie Hancock. 

Mas o que se nota mesmo é o grupo utilizando bastantes instrumentos convencionais, 

com convidados como Paulinho Trompete que tem destaque na peça Se Queres Saber. 

Crazy Rhythm (1987) e Carioca (1989) mostra o grupo se distanciando mais do 

fusion, que perdia popularidade na época e se aproximando mais do easy listening que 

fazia sucesso então. Ainda ouvimos os sons de sintetizadores FM, mas há excesso de 

peças cantadas, muitas vezes por convidados como João Nogueira o que faz o som do 

grupo ficar irreconhecível. Há momentos brilhantes como Pescador do disco de 1987, 

onde os teclados de Bertrame se somam ao som de Paulinho Trompete, criando uma 

sonoridade bem contemporânea do fusion de grupos como Steps Ahead. Muitos músicos 

convidados participam, com resultados desiguais. 

Em 1989, José Bertrami deixa o Azymuth, que o substitui por Jota Moraes e 

continua produzindo boa música, porém sem o impacto e o alcance do passado, até que 

na segunda metade dos anos 90 o grupo é descoberto por DJs da Europa, e passa a ser 
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sampleado com muito sucesso. Essa exposição leva o grupo a assinar com a gravadora 

londrina Far Out e lança uma séria de novos álbuns e até um remix do seu disco de estreia. 

Nesses discos o Azymuth resgata a sonoridade dos anos 70 e 80 com o uso de 

instrumentos mais antigos como o Rhodes, o Clavinete, o Moog, o baixo fretless.  

2.3 Relação Baixo/Bumbo 

Instrumentos de notas graves, sempre associados um ao outro, o baixo e o bumbo 

tocando o ritmo do samba geralmente trabalham em uníssono rítmico. O que encontramos 

ao analisar detalhadamente algumas execuções da dupla Malheiros/Conti é uma 

“transgressão” a essa regra… no Azymuth o bumbo e o baixo muitas vezes trabalham em 

ritmos distintos, como que desencontrados um do outro, mas em uma sincronia diferente 

e não usual, onde o Samba está realmente sendo executado, não de uma forma óbvia, mas 

sim sutilmente sugerido, através da soma de duas informações rítmicas complementares.  

No disco Cascades de 1982, podemos perceber claramente já na primeira música, 

Club Marroco, um desprendimento de pré conceitos no tocante à relação entre os dois 

emissores de graves da música, o baixo estabelece uma linha sólida, e o bumbo faz 

comentários sobre ela, estabelecendo claramente uma atmosfera de samba onde a melodia 

e os solos repousam.  

Tal conclusão de conceção e arranjo já eram claras mesmo em 1979, quando foi 

lançado o disco Light as a Feather. A faixa Partido Alto (que veio a se tornar um standard 

da música instrumental brasileira), como o nome sugere, tem claramente a intenção de 

um partido alto, mas a liberdade na interpretação com que Malheiros e Conti concebem 

suas partes é inovadora, e acaba por atingir um clímax durante o improviso dos teclados 

de Bertrami. O alcance e o amadurecimento desta liberdade de execução é um dos pilares 

característicos da sonoridade do grupo. 

 

2.4. Uma nova proposta da função do baixo 

Podemos dizer que uma das funções principais do baixo é a de fornecer a nota 

fundamental dos acordes de uma música. O que encontramos ao ouvir atentamente 

algumas das gravações do Azymuth é mais uma vez uma nova interpretação dos padrões 

tradicionais… observamos ao lado de um apoio harmônico preciso e contundente, a 

construção de linhas de baixo melódicas, superpostas à melodia ou a um improviso, uma 

forma pouco comum até então de se tocar o baixo num grupo que toca Samba...  
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As inovações na área do baixo não limitaram à abordagem melódica. Inovador nato, 

Alex Malheiros utilizava um baixo sem trastes com frequência - instrumento que havia 

sido resgatado há poucos anos pelos baixistas norte americanos Alphonso Johnson e Jaco 

Pastorius. Frequentemente associado ao som melódico, no jazz e a baladas, numa intenção 

de aproximar a sonoridade do baixo acústico, o baixo fretless não tinha seu uso na MPB 

assinalado até então, e o Azymuth o fez, e na Música Brasileira, que por natureza é 

fortemente rítmica.  

Incrementando as novidades tecnológicas do contrabaixo, Malheiros usou o baixo 

sem trastes associado a pedais de efeito. Efeitos moduladores, como chorus e flangers 

eram frequentemente ouvido junto ao baixo, o que além de oferecer um som único na 

época, valorizava não só os grooves mas também todo o panorama que a sua detalhada 

execução melódica oferecia. 

Novamente nos remetemos ao disco Cascades, de 1982, onde Alex Malheiros usa 

predominantemente um fretless, sempre adornado com efeitos. As faixas Club Marroco, 

Festa Nativa e Indian Pepper, por exemplo são atestados do alcance do domínio que Alex 

desenvolveu, sobre como mesclar esses dois elementos (sempre associados a momentos 

melódicos) colocados fora de suas fronteiras, alcançando uma sonoridade melódico-

percussiva altamente eficaz. 

O uso da técnica contrabaixistíca do slap no samba também deu um toque especial 

à sonoridade do Azymuth. Maneira percussiva de se tocar o baixo, recém-descoberta e 

popularizada na época, através de nomes como os baixistas norte americanos Paul 

Jackson e Stanley Clark, teve a sua aplicação pioneira no samba por intermédio de Alex 

Malheiros. Esta técnica se somou perfeitamente aos instrumentos de percussão e ao 

ritmos brasileiros de uma forma complementar, por vezes ratificou a roupagem funky-pop 

do grupo. 

 2.6. O uso da percussão 

No som do Azymuth os instrumentos percussivos tradicionalmente utilizados no 

samba são ouvidos com frequência, se somando à bateria. Eventualmente tocados pelos 

próprios integrantes e também por percussionistas ilustres do mundo do samba 

convidados nas gravações, o tan-tan, o agogô, o pandeiro, a cuíca, o repique e afins 

possuíam um papel essencial na sonoridade do grupo.  
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Na maneira com que o Azymuth concebia o groove de uma música (com os espaços 

generosamente deixados por quem tem a total segurança da sua performance no ritmo que 

propõe), por vezes a percussão é utilizada como uma verdadeira cama, onde a sonoridade 

brasileira fica brilhantemente representada, e onde o trio fazia seus voos de improvisação. 

Podemos observar esta característica em vários disco do grupo, como em Light as a 

Feather de 1975, na faixa Young Embrace; Telecommunication de 1983, na faixa What 

Price Samba e Cascades de 1982, na faixa Festa Nativa. Nestes exemplos percebemos 

momentos onde a percussão claramente lidera a conceção e condução da música. 

 

3. CONCLUSÃO 

Quando um grupo está ativo há tanto tempo, como é o caso do Azymuth, podemos 

perceber as transformações na linguagem que uma carreira tão longa proporciona. 

Quando profissionais tocam junto por períodos assim, mudanças são percebidas. 

Podemos assinalar duas: A primeira é no campo da individualidade musical, ou seja, as 

transformações no estilo e na personalidade musical de cada um. No Azymuth, podemos 

ouvir essas evoluções individuais desde a escolha dos instrumentos a serem empregados 

em cada projeto até a própria técnica empregada. Enquanto Bertrami acompanha a 

tecnologia de desenvolvimento dos sintetizadores, Malheiros incorpora o baixo fretless, 

slaps e unidades de efeito e Conti apresenta as baterias eletrônicas fazendo combo com 

as percussões, por exemplo; Uma segunda mudança seria no campo da interação musical, 

ou seja, os músicos por se conhecerem tão bem, abandonam com mais convicção a zona 

de conforto passam a arriscar mais musicalmente, criando muitas vezes, novos 

paradigmas musicais. Isso pode ser ouvido com muita precisão na linguagem de condução 

de samba e partido alto que o o grupo utiliza durante a sua carreira, abandonando a “regra” 

de “colar” o baixo no bumbo, por exemplo.  

As tensões de se compartilhar a carreira profissional com um mesmo grupo por 

longo período certamente são reais, o que faz com que encontremos com mais frequência 

projetos musicais de alguns anos apenas que geram poucos discos, na maioria das vezes 

apenas um ou dois. Nesses novos tempos digitais onde a técnica de gravar 

simultaneamente os instrumentos juntos é cada vez menos utilizado, o desenvolvimento 

de uma carreira e de linguagens musicais como percebemos no Azymuth é singular. Por 

essa razão, estudar a música do grupo, por vários enfoques e diferentes abordagens, é um 

universo fascinante. 
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DIRECCIÓN CORAL Y TÉCNICA VOCAL, ¿UN DIÁLOGO POSIBLE? 

REFLEXIONES METODOLÓGICAS PARA UN TRABAJO VOCAL EFICIENTE. 

Choral Conducting and Vocal Technique: Is dialogue possible? Metodological 

considerations for an efficient vocal work. 

 
ALESSANDRONI, Nicolás3; & ETCHEVERRY, Esteban4 
 

Abstract 

Sixty years ago, the operation of the voice as an instrument governed by acoustic rules and belonging to 
the human body and its physiological mechanisms was a mystery. Nowadays, thanks to science research, 
it is possible (and unavoidable) to introduce the voice from a scientifically based perspective. Choral 
practice is vocal practice, so that it has become essential for the choral conductor to be acquainted with new 
knowledge regarding Vocal Technique and Vocal Pedagogy. There are choir conductors and voice 
professionals who don’t know how the vocal instrument comprises in detail, what are their most important 
features; what are the nervous, sensorial and motor processes involved in the phonation process, and how 
to perceive the difficulties and kinesthetic sensations of their singers. This implies a real obstacle for the 
professional development of the activity. The challenge that choir directors are facing in the XXI century 
is linked to the possibility of apprehending and applying available knowledge in pursuit of constant 
improvement and planned perfectioning of vocal sound. This article proposes a path through the most 
important concepts of Contemporary Vocal Pedagogy (as diagnostic, prescription and vocal training) and 
delineates the crosslinks of interest for the choir conductors of this new scientific era. 

Resumen 

Hace 60 años el funcionamiento de la voz en tanto instrumento regido por las leyes acústicas e inscripto en 
el cuerpo humano, y por lo tanto, gobernado por los mecanismos fisiológicos, era un misterio. Hoy en día, 
gracias a los avances de la ciencia, es posible (y resulta inevitable) presentar la voz desde una perspectiva 
sólidamente fundamentada. La práctica coral es práctica vocal, y por lo tanto, para el director coral resulta 
fundamental estar familiarizado con los nuevos conocimientos disponibles en el área de la Técnica Vocal 
y la Pedagogía del Canto. Existen directores corales y profesionales de la voz que no conocen en detalle 
cómo está compuesto el instrumento vocal, cuáles son sus características más importantes, cuáles son los 
procesos nerviosos, sensoriales y motrices implicados en el proceso fonatorio, y que no son capaces de 
observar y percibir las dificultades y sensaciones que sus coreutas poseen. Esta situación se presenta sin 
dudas como un obstáculo para el desarrollo profesional de la actividad que no encuentra, en la mayoría de 
los casos, una solución fundamentada y efectiva. El desafío que enfrentan los directores corales en el siglo 
XXI se encuentra vinculado a la posibilidad de aprehender e instrumentalizar el conocimiento disponible 
en pos del perfeccionamiento constante y la mejora planificada del sonido vocal. Este artículo propone un 
recorrido por los conceptos más importantes de la Pedagogía Vocal Contemporánea (tales como los de 
diagnóstico, prescripción y entrenamiento vocal) y delinea los entrecruzamientos de interés para los 
directores corales de esta nueva era científica. 

Keywords: Vocal Technique – Singing – Contemporary Vocal Pedagogy – Diagnostic. 
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Introducción: el instrumento vocal en el siglo XXI 

Hace 60 años el funcionamiento de la voz en tanto instrumento regido por las leyes 

acústicas e inscripto en el cuerpo humano, y por lo tanto, gobernado por los mecanismos 

fisiológicos, era un misterio. La voz humana se configuraba como un instrumento 

totalmente invisible. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, es posible (y resulta 

inevitable) presentar la voz desde una perspectiva sólidamente fundamentada. Para ser 

más precisos, a continuación analizaremos estas cuestiones. 

El instrumento vocal, tal como el resto de los instrumentos, está compuesto por 3 

partes: una fuente de energía, un vibrador y un resonador  (VENNARD, 1949, 

ROTHENBERG, 1981, SUNDBERG, 1987). La voz posee su fuente de energía en todo 

el cuerpo del cantante, pero la energía principal la aporta específicamente el sistema 

respiratorio a través de la columna de aire que se genera por debajo de la glotis (espacio 

entre las cuerdas vocales). El sonido vocal se produce por la vibración de las cuerdas 

vocales (vibrador) que responden a impulsos nerviosos durante el pasaje de aire. Para ser 

más precisos describiremos cómo es un ciclo fonatorio: en principio la glotis se abre y los 

pliegues vocales se separan para permitir la entrada de aire en la inspiración. Ahora bien, 

luego de la inspiración, la glotis posee tendencia al cierre por acción de los músculos 

interaritenoideos y  cricotiroideos laterales. Es en este instante en el que se activan ciertos 

mecanismos motores sobre los pliegues vocales a partir de la imagen mental de una 

palabra o de un sonido (MAULÉON, 2008). Los músculos tiroaritenoideos (pliegues 

vocales) se contraen posicionándose de acuerdo a la frecuencia a emitir. Al posicionarse 

la glotis de este modo, los pliegues vocales quedan aproximados en forma suficiente como 

para que la ondulación de su mucosa provoque sucesivas interrupciones en la columna de 

aire ascendente (también conocida como presión subglótica). La cantidad de 

ondulaciones de la mucosa de los pliegues vocales en función de una unidad de tiempo 

determinarán igual cantidad de interrupciones en la columna de aire ascendente, y esto 

dará por resultado la frecuencia del sonido emitido a nivel laríngeo, el cual se conoce con 

el nombre técnico de frecuencia fundamental. Finalmente, el sonido es enriquecido y 

amplificado en el tracto vocal que actúa como resonador y comprende la cavidad oral, se 

extiende a lo largo de la faringe, el vestíbulo laríngeo y finaliza en las cuerdas vocales 

(RABINE, 1999).   
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Una de las diferencias de la voz con el resto de los instrumentos es la capacidad 

de articular fonemas, característica que le aporta infinitas posibilidades respecto el resto 

de los instrumentos. Por otro lado y como hemos dicho,  el instrumento vocal se encuentra 

inscripto en el cuerpo del individuo, por lo cual la salud psíquica y física constituyen 

aspectos de suma importancia para el cantante. Paralelamente, en lo que respecta al 

entrenamiento, es necesaria la adquisición de nuevas habilidades y la reprogramación de 

esquemas asociados previamente a otras funciones vitales primarias (como la respiración 

o la deglución), para que al momento de ejecutar el instrumento, el cantante pueda 

optimizar al máximo el dominio de las estructuras implicadas en el canto (MAULÉON, 

2001). Por último, hemos de decir que el hecho de que el cantante sea a su vez instrumento 

e instrumentista determina que cada instrumento vocal sea diferente: cada persona posee 

características anatómicas y psíquicas particulares que deben ser atendidas. Esta última 

afirmación resulta clave para re-pensar la pedagogía vocal, ya que muchos de los modelos 

asociados a la enseñanza del canto se han apoyado históricamente (y se siguen apoyando) 

en la imitación. En el próximo apartado analizaremos esta cuestión. 

Sobre el concepto de Entrenamiento Vocal 

“Así como ustedes piensan, así enseñan. Y de acuerdo 
a como piensan, así cantan” (RABINE, 2002). 

 

De la mano del advenimiento de la Pedagogía Vocal Contemporánea (1950 a la 

fecha) y de su confluencia con las nuevas tecnologías emergió un marco teórico eficaz 

para remplazar a la enseñanza por imitación. Por primera vez se pudo comprender la 

estructura anatómica, fisiológica y funcional del instrumento vocal. La enseñanza por 

imitación quedó en el olvido para dar paso a un concepto mucho más preciso: el de 

entrenamiento vocal (MILLER, 1986, RABINE, 2002). El análisis de las condiciones 

evolutivas del instrumento y de la función primaria de las estructuras fisiológicas que se 

ensamblan al cantar permitió comprender que la formación del cantante no se da de modo 

“natural”, sino que debe entenderse como el entrenamiento de un esquema corporal-vocal  

diferente del que utilizamos para el habla, en el cual las estructuras intervinientes en la 

producción del sonido se ensamblan según los patrones más eficientes para cantar o, lo 

que es lo mismo, alcanzan el mayor grado posible de diferenciación funcional.  
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Aún más, los teóricos contemporáneos advierten que durante la producción vocal 

tienen lugar ciertos procesos no conscientes (como por ejemplo, la actividad 

diafragmática o de ciertos músculos laríngeos) que deben ser reconfigurados de modo 

indirecto (actuando sobre otras estructuras que las afectan secundariamente). 

Según Mark Johnson (1987), un esquema está constituido por patrones 

corporeizados de experiencia significativa organizada como estructuras de movimientos 

corporales e interacciones perceptuales; por lo tanto, para lograr construir el esquema 

corporal-vocal (propio del entrenamiento de  la voz humana), será necesario contar con 

ciertos dispositivos pedagógicos que permitan organizar la experiencia sensorial de 

manera efectiva para el canto: estamos hablando de los ejercicios.   

Un ejercicio es una herramienta que puede ser descripta, que requiere una 

actividad cuyo propósito es de aprendizaje y que cuando es repetida en el tiempo, tiene 

un efecto de entrenamiento (RABINE, 2002) .Así aplicado, un ejercicio tiene influencia 

sobre la conducta del cantante al modificar sus esquemas físicos y psíquicos, es 

eminentemente comunicativo en sí mismo y apoya también la comunicación hacia 

adentro. Durante la realización de un ejercicio, el alumno tiene la oportunidad de 

comparar su desempeño vocal previo con las nuevas sensaciones y resultados acústicos, 

de vivenciar y confrontar sus sensaciones fisio-acústicas momentáneas con su concepto 

mental y su intención comunicativa.  Como resultado, el individuo encontrará nuevas 

propiocepciones que deberán ser seleccionadas, ordenadas y, eventualmente, nombradas. 

Los ejercicios, por lo tanto, permiten conceptualizar la práctica vocal para luego 

instrumentalizarla.  

Se desprende de lo anterior que toda práctica profesional de enseñanza del canto 

debe contemplar un determinado tiempo de trabajo que permita el desarrollo de una 

estrategia didáctica conformada por secuencias de ejercicios direccionadas hacia un fin 

particular. Según cuál sea el caso, el maestro de canto o director coral deberá encontrar 

un marco adecuado para trabajar teniendo en cuenta los objetivos mediatos e inmediatos 

a cumplir (PARUSSEL, 1999).  

De esta manera, será posible planificar un entrenamiento vocal de larga duración 

cuyos objetivos principales contemplen la enseñanza del canto desde el equilibrio de la 

función vocal (sistema postural y de movimiento, respiración, emisión, resonancia y 

articulación), la maduración de nuevos conceptos mentales, el reconocimiento de la voz 

por parte del cantante, y el desarrollo de un modo de producción vocal adecuado y 

eficiente para la comunicación artística. Por otra parte, cuando un cantante ha atravesado 
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un proceso de entrenamiento, resulta conveniente el diseño de un precalentamiento vocal 

(HEIZMANN, 2003) cuyos objetivos principales serán la activación de la respiración, la 

evocación rápida de los patrones de coordinaciones corporales previamente ejercitados 

(incluida la postura general), el abordaje y resolución de las dificultades que presenten 

las obras a ejecutar, y la vinculación comunicacional y emocional con el repertorio previa 

performance pública. Como veremos más adelante, la masterización de los recursos 

pedagógicos y metodológicos de la enseñanza del canto, le permitirá al director coral 

delinear estrategias didácticas más adecuadas y eficientes para impulsar el desarrollo de 

un sonido coral funcionalmente más balanceado. 

La vinculación entre la técnica vocal y el director coral 

“El profesor de arte que indica a su alumno que “piense en 
violeta”, o que solicita que “salgan tonos flotantes de una 
chimenea en la cabeza”, ya no es tomado en serio” 
(MILLER, 1996). 
 

Para comenzar este apartado creemos importante que cada lector se realice los 

siguientes cuestionamientos: ¿Cuántos directores corales son realmente conscientes del 

poder que tienen para mejorar o deteriorar el instrumento vocal de sus coreutas y de la 

responsabilidad que esto conlleva? ¿Cuántos directores consideran la individualidad y las 

particularidades de cada instrumento vocal que poseen en sus coros? ¿Cuántos de ellos 

repiten ejercitaciones estandarizadas, arquetipizadas o modelos facilistas que carecen de 

prescripción y no han sido generados a partir del diagnóstico de las dificultades vocales 

de sus coreutas? 

Podemos afirmar que todos los directores desearían estar a cargo de un grupo coral 

que suene bien. Esta afirmación oculta una complicación: la definición misma de lo que 

caracteriza un buen sonido vocal (y en este caso, un buen sonido coral). Cuando 

escuchamos un coro y nos llevamos una buena impresión del mismo, es evidente que, 

más allá de las características interpretativas de las versiones ejecutadas, podemos 

reconocer un tipo de sonido particular que es el resultado de un trabajo técnico-vocal 

implícito (MILLER, 1996, GUMM, 2009). Dicho trabajo técnico ha de haber considerado 

aspectos tales como: que todos los cantantes respiren de manera eficiente y al unísono, 

que los coreutas articulan las mismas vocales, que su tracto vocal está libre, que la dicción 

general sea precisa, y que tanto el ataque como la emisión del sonido se perciban sin 

esfuerzo, lo que normalmente conocemos como emisión y ataque normales o blandos 

(MAULEÓN, 2008). 
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Existen directores corales y profesionales de la voz que no conocen en detalle 

cómo está compuesto el instrumento vocal, cuáles son sus características más 

importantes, cuáles son los procesos nerviosos, sensoriales y motrices implicados en el 

proceso fonatorio, y que no son capaces de observar y percibir las dificultades y 

sensaciones que sus coreutas poseen.  Resulta frecuente presenciar metodologías de 

trabajo en las que los directores corales se limitan a aplicar modelos estandarizados de 

respiración, emisión e incluso del imaginario vocal. Lo peligroso de  este marco didáctico 

cimentado en la imitación de patrones técnicos y estilísticos radica en que el mismo no 

tiene en cuenta la particularidad del instrumento de cada cantante. Este tipo de instrucción 

determina que los resultados obtenidos sean disímiles: lo que es eficiente para unos, no 

necesariamente lo será para otros (BUNCH-DAYME, 2009, WARD-STEINMAN, 

2010).  

Por último, diremos que en la práctica coral tradicional, la noción de trabajo vocal 

se encuentra basada en la realización de una batería de ejercicios durante los primeros 

quince minutos de cada ensayo. De este modo, la ejercitación y la evocación consciente 

de los recursos técnico-vocales sólo tiene lugar en un porcentaje de tiempo de ensayo 

muy bajo. Esto determina que la conceptualización e instrumentalización de dichos 

recursos sea prácticamente imposible.  

Para lograr un sonido coral compacto, técnicamente bueno y estéticamente bello, 

es necesario que los directores corales posean la capacitación suficiente en el campo de 

la Técnica Vocal, y con ello no nos referimos al hecho de cantar bien, ni tampoco a la 

posibilidad de asistir a unos pocos cursos sobre la temática, o leer ciertos libros que hacen 

al uso de vocabulario específico. Un guitarrista conoce a su instrumento tanto como a él 

mismo, puede percibirlo con sus sentidos, puede describirlo sin observarlo, y en la medida 

de su entrenamiento y su nivel de habilidad adquirida, puede ejecutarlo con mayor o 

menor grado de experticia. A su vez un guitarrista formado puede percibir a través del 

gesto de otro guitarrista qué nivel de experticia posee y asimilar las sensaciones que el 

ejecutante está teniendo.  

 

Algunas conclusiones 

El recorrido que hemos propuesto a lo largo de este artículo permite la reflexión 

respecto de las cualidades necesarias para los directores corales para desempeñarse 

efectivamente en el campo de la Técnica Vocal.  
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En primer lugar, el director no sólo debe cantar bien, sino que debe conocer con 

qué instrumento tratará, para poder mejorar el sonido coral (MILLER, 1996). Tener 

conocimiento de los procesos involucrados en el canto, permitirá realizar un diagnóstico  

preciso de las necesidades vocales de los coreutas para guiar a los mismos hacia niveles 

de ejecución más profesionales (MCKINNEY, 2005). Brindarles conocimiento certero 

acerca de su instrumento los habilitará también para constituirse, a largo plazo, en 

cantantes independientes que puedan poseer cierto dominio de su instrumento a través de 

sus percepciones fisiológicas y acústicas.  

En segundo lugar, los directores corales no deben limitar la evocación de los 

recursos técnico-vocales a los primeros minutos de cada ensayo, sino hacer uso de los 

ejercicios en tanto herramientas de construcción de competencias de ejecución cada vez 

más diferenciadas. Al igual que cualquier atleta necesita poner a punto sus músculos para 

realizar un deporte; antes de dar inicio a la ejecución cantada, el coreuta precisa una rutina 

de precalentamiento de su instrumento. Pero además, el director coral debe ser el garante 

del desarrollo vocal sostenido de los individuos que participan de su agrupación coral. 

Con esto queremos decir que se vuelve insoslayable el diseño de una estrategia de 

entrenamiento vocal a largo plazo que contemple todos los aspectos importantes de la 

ejecución cantada. A través de la proyección de este dispositivo pedagógico, al director 

le será posible establecer un plan de trabajo corporal-vocal que le permita subsanar las 

deficiencias encontradas en su coro y, a su vez, elegir un repertorio adecuado (uno en el 

que el nivel de dificultad vocal que las obras requieren se encuentre alineado con el nivel 

de experticia vocal de los coreutas).  

Los cantantes corales requieren muy a menudo apoyo técnico para resolver 

correctamente pasajes, frases y notas particulares de una obra. Aquellos directores que no 

poseen una correcta formación en el campo de la Técnica Vocal no tienen más opción 

que pasar por alto estas demandas sin brindarles el tratamiento necesario, lo cual produce 

inseguridad y frustraciones en los cantantes. Sin dudas, esta situación reflejará 

posteriormente en el sonido coral resultante.  

En síntesis, consideramos indispensable un diálogo interdisciplinario entre la 

pedagogía de la práctica coral y los conocimientos teórico-prácticos de la Técnica Vocal 

para un despliegue de la actividad optimizado y efectivo. El desafío que enfrentan los 

directores corales en el siglo XXI se encuentra vinculado a la posibilidad de aprehender 

e instrumentalizar el conocimiento disponible en pos del perfeccionamiento constante y 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 18 

la mejora planificada del sonido vocal. Las capacidades de diagnóstico y prescripción de 

estrategias adecuadas y situadas constituyen la condición necesaria para el ejercicio de la 

profesión y el punto arquimédico a partir del cual restructurar la actividad toda bajo en el 

marco de un paradigma sólidamente fundamentado. 
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Resumo 

O artigo científico aborda a relação entre o rigor clássico e a exaltação expressiva do romantismo. 

Nesse sentido, Brahms foi um dos compositores que melhor conseguiu conciliar estas duas 

linguagens.     

 

Abstract 

The scientific article approaches the relation between the classic severity and the expressivity 

dither of the romantic period. In this direction, Brahms was one of the composers who better 

obtained to conciliate these two languages. 
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A ascensão dos antigos estilos nas Escolas Europeias 

O séc. XIX foi um século de inovação e mudança. De facto, o Romantismo foi um 

movimento de emoção exacerbada espiritualmente intensa que defendia a “revelação da 

alma” e que quebrou com a simetria, rigidez e as regras académicas do Classicismo. 

Surgiu pela necessidade de exteriorizar paixão, originalidade, e essencialmente a 

individualidade emocional de cada ser humano. Constituía muito mais que uma corrente, 

“era um estado de espírito exaltado pelas emoções puras e liberdade de expressão sendo 

uma fuga constante ao real que desilude” (GROUT & PALISCA, 1988, p. 572). 

A Música foi uma das artes que mais se identificava com este movimento pois era 

a única desligada do peso das palavras e de imagens descritivas, era a única capaz de 

transmitir “múltiplas emoções sensoriais onde a imaginação e o mundo dos sonhos 

prevalecem” (Ibidem). 

As capacidades expressivas e sonoras foram desenvolvidas através da evolução da 

música para piano, que era um dos instrumentos mais importantes deste período, e 

simultaneamente, a música orquestral tornava cada vez mais densa e diversificada.  

No entanto, a música foi dominada por várias contradições, representando um lado 

absoluto (vale por si mesma), e por outro representativo e descritivo, nomeadamente 

através da música programática.  

Alguns compositores sentiram a necessidade de recuperar a rigidez e a estrutura do 

passado enfatizando o conservadorismo da sua linguagem musical. Esta ascensão dos 

estilos clássicos foi essencialmente predominante na Escola Alemã.  

Os compositores da escola Alemã, centrada particularmente em Leipzig, 

desenvolveram importantes géneros, como a ópera, os lieder (um dos géneros mais 

desenvolvidos e característicos dos alemães); a música de câmara, os ciclos para piano e 

principalmente a música orquestral, através de nomes como Mendelssohn, Schumann, 

Mahler e Johannes Brahms. Esta escola, para além de ser a mais diversificada no que diz 

respeito ao desenvolvimento dos géneros, foi a que mais se tentou aproximar dos seus 

antecessores através de compositores como Schumann, Mendelssohn, Brahms e 

Bruckner, que estudavam e mostravam interesse por compositores do classicismo 

musical, particularmente Haydn, Mozart e Beethoven (1ª escola de Viena); e por 

compositores do Barroco como Haendel e J. S. Bach. De facto, as obras de Schumann, 

Bruckner e Brahms revelam-nos uma forte influência da simetria através da utilização de 
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estruturas padronizadas ao estilo de Beethoven e de técnicas desenvolvidas no Barroco. 

Como Schumann afirmava: “A Música deve a Bach uma dívida tão grande tal como 

aquela que tem a religião perante o seu criador” (TIÉNOT, 1972, p. 69). 

No entanto, o sentido de conservadorismo é apenas uma base musical visto que 

todos eles exploram estas formas fixas até à exaustão transmitindo um perfil romântico 

bem demarcado e subjetivo. Tal como Johannes Brahms, que “tem o seu perfil romântico 

e o seu perfil clássico onde a sua produção constitui uma canção capital da música alemã” 

(DUFOURCQ, 1965, p. 127), a sinfonia em Dó menor op.11 (1825) de Mendelssohn é 

segundo Jacobs (1977, p. 73) “um pouco a ação de graças rendida nos clássicos vienenses, 

ao mesmo tempo que um ponto de partida” para a exaltação de um fervor interior 

heterogéneo e individual característico de todos os conservadores.  

Para além da música, também na pintura, os artistas demonstravam um interesse 

pelo regresso ao passado. Assim, tal como Mendelssohn estudou e dirigiu a Paixão 

Segundo S. Mateus de J.S.Bach também os Nazarenos pintores alemães como Overbeck 

e Joseph Anton Koch, promoviam a revalorização da pintura religiosa dos antecessores 

italianos. Através da técnica dos frescos, estes artistas alemães, pretendiam reconduzir a 

pintura às formas grandiosas e sóbrias do séc. XV italiano, inspirando-se em importantes 

artistas como Perugino, Angélico e Signorelli.  

A Escola Francesa, outra importante escola europeia que tinha como principal 

centro Paris, desenvolveu essencialmente a ópera e a sinfonia, onde compositores como 

Berlioz, demonstraram uma orquestração inovadora e uma harmonia densa (Sinfonia 

fantástica). A música para piano também foi desenvolvida na qual se destacam Chopin, 

Liszt e Fauré; a harmonia dissonante aliada à fantasia e á meditação são características 

bem evidenciadas nos seus Nocturnos, Mazurcas, Valsas Polacas e Baladas. 

Demonstrando apenas características românticas, os compositores da escola Francesa não 

estabeleceram qualquer tipo de ascensão dos antigos estilos mas sim, pelo contrário, 

evidenciaram uma inovação constante através de um piano orquestral e de uma 

orquestração grandiosa. No entanto, nas outras artes, nomeadamente a pintura, revelava-

se um espírito diferente. Jean-Auguste-Dominique Ingres, um dos principais revivalistas 

franceses, patenteava, através dos seus nus femininos “uma harmonia perfeita entre a 

melancolia, exotismo e sensibilidade do Romantismo com a recuperação dos ideais e das 

amplas superfícies de Rafael e de um subtil naturalismo da pintura clássica” (BELCARI 

& MARRUCCHI, 2006, p. 234).  
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Assim, quadros como o Nascente ou o Banho Turco representam uma harmoniosa 

conciliação entre a perfeição pictórica e a indagação expressiva dos sentimentos. 

A Escola Italiana é considerada a 3ª escola europeia dominante na criação musical 

do séc. XIX, estava direcionada maioritariamente para o desenvolvimento da ópera. 

Compositores como Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi (com obras como Il Trovadore e 

La Traviata) evoluíram bastante este género. Assim, sendo a ópera um género dramático 

e consequentemente romântico a escola italiana, tal como a escola Francesa, não 

representou um centro de recuperação de estilos do passado. Na Itália, esta reintegração 

do passado sentiu-se num movimento pictórico designado “Purismo”. Com uma 

predileção pela pintura antiga italiana este movimento defendia “a purificação formal e 

moral da expressão artística, adotando um estilo plano, uma simplificação das formas e 

sobretudo um desenho impecável” (BELCARI & MARRUCCHI, 2006, p. 238). Com 

influência dos Nazarenos e de Ingres, o Purismo revelou um equilíbrio natural e um 

sentimento religioso através de obras como Música Sagrada de Luigi Mussini.   

Leipzig: o centro dos “conservadores” na Alemanha 

A cidade alemã de Leipzig, situada no leste do país, foi desde muito cedo um 

importante centro de criação musical. Na Idade Média e na Renascença grupos 

instrumentais, no domínio dos Stadtpfeifer (“Instrumentos de sopro”) e dos Kunstgeiger  

(“Instrumentos de cordas”), já eram reconhecidos pelo público e apresentavam-se tanto 

nas feiras, com carácter mais popular, como nos salões, com carácter mais erudito. A 

partir do Barroco, a vida musical de Leipzig tornou-se cada vez mais intensa. A criação 

de orquestras, de colégios, de associações e de sociedades musicais contribuíram para o 

desenvolvimento de um dos mais importantes centros musicais da Alemanha. De facto, a 

Societat der musicalischen Wissenschaften (1739) e as associações, Collegium Gellianum 

(1641) e Pezel’s Collegium (1672), reuniam os mais talentosos músicos e compositores 

daquela época, como Bach7, Telemann e Haendel8. 

 
7 Bach foi alvo tanto de disputas como de indiferenças pelos oficiais da cidade e da universidade. Foi 
designado Konzertmeister (mestre do concerto) após Telemann e Graupner terem recusado (estes mestres 
do concerto eram os responsáveis pela direção dos concertos, sinfonias e aberturas, que não era, nesta altura, 
papel para os maestros, que apenas eram os responsáveis pelo coro). Apesar de se deparar com algumas 
dificuldades os seus primeiros anos em Leipzig foram os mais produtivos a nível de composições musicais 
(particularmente no que se refere às cantatas). 
8 Os dois principais centros de aprendizagem musical em Leipzig estavam associadas às igrejas de São 
Tomás e São Nicolau, nas quais a prática da aprendizagem musical era exigente. Competia ao Kantor a 
supervisão das atividades musicais. 
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Apesar de no classicismo musical, a atividade artística estar particularmente 

centrada em Viena (pela ação dos compositores da designada 1ª Escola de Viena - Haydn, 

Mozart e Beethoven), os músicos de Leipzig nunca deixaram de cultivar a sua arte. Após 

a fundação da universidade em 1409, a prática musical foi sempre uma constante. 

No Romantismo, Leipzig era um dos destinos preferidos dos compositores 

europeus devido principalmente à frequente prática musical, entre os quais Mendelssohn 

que era um dos compositores residentes da cidade. 

A orquestra de Gewandhaus foi um dos elementos que mais contribuiu para o 

desenvolvimento desta cidade atraindo uma série de Konzertmeister de altíssima 

qualidade. Entre estes encontravam-se Mendelssohn e Johannes Brahms, que mostravam 

uma “paixão incansável na busca da perfeição musical e no desenvolvimento de um 

repertório alargado” (YOUNG, 1980, p. 636).  

Para além disto a orquestra conseguiu transformar a música numa forma elevada 

de educação através da realização de concertos na Gewandhaus (a partir de 1915). 

Abertos ao público em geral, destinavam-se a todos aqueles que demonstrassem interesse 

nesta arte. Paralelamente a esta vida musical cada vez mais intensa, a orquestra também 

tinha uma ligação muito próxima com a igreja e o com o teatro musical.  

A associação do coro ao conjunto orquestral foi um dos progressos mais 

significativos, podendo ser apontada como uma das heranças deixadas por J. S. Bach (um 

dos grandes impulsionadores da atividade coral no Barroco Musical). O repertório de 

música cantada era cada vez mais diversificado e interpretavam frequentemente obras 

como A Criação e As Estações de Haydn. As sociedades corais, que estavam cada vez 

mais desenvolvidas, também eram um importante elemento para o desenvolvimento da 

cidade. Grupos corais, como a Escola da Canção; a Academia da Canção (1802); a 

Leipzig Liedertafel (1815); a Universitatsgesangnerein Paulus (1822); a Musik verein 

Euterpe (1824); a Riedel-Verein (1854); e a Sangerschaft Arion (1909) eram 

reconhecidos por toda a Alemanha. As instituições corais fundadas no séc.XIX, 

expressavam frequentemente aspirações mais nacionalistas. 

O Romantismo tentou a todo o custo recuperar o esplendor Barroco. Devido 

essencialmente à exigência e ao desenvolvimento musical atingido por esta cidade 

durante neste período, este seu sentido de conservadorismo é fruto de uma forte herança 

deixada por compositores como J. S. Bach. Assim, com vista a manter a tradição da 

execução de repertório clássico surgiu no final do séc. XIX, conduzida por H. 

Winderstein, a Orquestra Filarmónica. 
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 Compositores como Mendelssohn, Schumann e Brahms9, que se revelaram 

bastante eminentes no desenvolvimento musical no Romantismo desta cidade, 

dedicaram-se intensamente ao estudo e à redescoberta das técnicas desenvolvidas por 

Bach, nomeadamente no domínio do contraponto. Mendelssohn10 foi uma das figuras 

mais enigmáticas desta cidade. Sendo um dos mais importantes diretores de música, com 

o título de, a partir de 1835, Gewandhauskappellmeister, tentou homenagear tanto 

“compositores contemporâneos como os velhos mestres” (YOUNG, 1980, p. 637). De 

facto, a sua atividade musical intensa foi considerada uma das contribuições mais 

significativas para a música de Leipzig, nomeadamente a sua participação na educação 

musical através da fundação do Conservatório de Leipzig, em 1843. O conservatório 

atraiu para esta cidade alunos de todas as partes do mundo, particularmente da Inglaterra, 

dos Estados Unidos e dos países Escandinavos. Os alunos eram atraídos pela 

oportunidade de estudar com figuras ilustres da época, como Schumann, Moscheles e 

Reger, entre os quais, Grieg, Delius, Sullivan se destacaram. A partir de 1850, a orquestra 

mostrou-se menos conservadora. O repertório alargou-se, retomando a execução de obras 

de Berlioz, Liszt, Wagner, e mesmo de Bruckner, que na época era uma figura controversa 

fora de Viena e Linz. Na transição do século, apesar dos “velhos clássicos” ainda serem 

oferecidos ao público, a música contemporânea era cada vez mais valorizada com os 

trabalhos de Strauss, Reger, Tchaikovsky, Schoenberg e Delius. A orquestra, constituída 

por um número elevado de elementos, recebia frequentemente maestros convidados como 

Wagner que conduziu Tanhauser e Meistersinger. 

 

A dualidade entre os elementos “clássicos” e os elementos “românticos” 

Johannes Brahms, compositor da 3ª fase do Romantismo, é considerado um dos 

mais importantes compositores da Escola Alemã do séc. XIX. Evidenciando um perfil 

Romântico e um perfil Clássico, a sua música reflete uma assimilação dos géneros e 

integração das formas “clássicas”, com uma linguagem tipicamente Romântica 

restabelecendo segundo evoca Botstein (1999, p. 72), “um equilíbrio perfeito entre a 

ordem/rigor e uma exaltação interior tipicamente de um nórdico”.  

 
9 Brahms, um compositor da 3ª fase do Romantismo, foi muito bem recebido em Leipzig devido à sua visão 
conservadora e à reintegração das formas “clássicas” na sua música.   
10Foi um dos mais importantes maestros desta cidade (1935 até ao ano da sua morte, 1847). Elevando a 
orquestra daquela altura a um nível de excelência, foi o primeiro a interpretar e a fazer renascer A Paixão 
de São Mateus de J.S. Bach em 1841. Depois da sua morte a recuperação da obra de Bach foi fomentada 
por outros compositores como Johannes Brahms. 
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No entanto a recuperação de elementos musicais, particularmente o formalismo 

clássico e as técnicas de contraponto barrocas, não resultam de uma imitação ou de uma 

simples reintegração destes, mas sim através de uma exploração da arquitetura tradicional 

e de uma transformação e amplificação das proporções.  

Uma das obras que melhor reflete esta confluência de elementos é a sua 4ª 

Sinfonia em Mi menor, op.98. Estreada a 25 de Outubro de 1885, em Meininger sob a 

direção do próprio autor, a sua última obra orquestral, é possivelmente a mais “clássica” 

das suas quatro sinfonias. 

Com efetivo orquestral de 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes e 3 fagotes relativamente 

aos sopros madeiras; 4 trompas, 2 trompetes e 3 trombones a nível dos sopros metais; 

tímpanos e triângulo na percussão; e os cinco naipes de cordas, a Quarta Sinfonia de 

Brahms é segundo Mordden (1980, p. 225): 

“Talvez a mais exaltada das quatro sinfonias de Brahms, quase mística 
na sua estimulação.  Mais do que nunca o classicismo na manutenção 
da linha da tradição no auge da Era do revolucionário romântico, 
Brahms demonstra a capacidade da técnica clássica para expandir 
emocionalmente”. 

O compositor demonstra nesta obra uma “grande profundidade” através de um 

equilíbrio perfeito entre a estrutura formal, os ritmos complexos e a harmonia romântica. 

Apesar de respeitar a estrutura formal clássica compõe uma sinfonia repleta de ideias 

contemporâneas, não só no tratamento rítmico, harmónico e melódico.  

Formalmente dividida em 4 andamentos, respeita a organização formal clássica 

implementada por Haydn11: 1º Andamento- Allegro ma non troppo em Mi m; 2º 

Andamento- Andante Moderato MIM Modo Frígio; 3º Andamento – Allegro Giocoso – 

Dó M; 4º Andamento- Allegro enérgico e Passionato – Sol M. 

O estilo clássico está igualmente evidenciado na organização formal dos 

andamentos. A Forma-Sonata, igualmente imposta pelos compositores da 1ª Escola de 

Viena (Mozart, Haydn e Beethoven), está presente no 1º andamento. No entanto Brahms 

evolui esta forma fixa e no lugar dos 2 temas apresenta 3, 4 e até mesmo 5 temas principais 

onde muitas vezes não se verificam contrastes a nível de carácter afastando-se assim do 

modelo pré-definido pela 1ª Escola de Viena.  

 
11 Apesar do modelo de 4 andamentos ter sido criado por Johann Stamitz na escola de Mannheim, foi Haydn 
que o estabeleceu definitivamente. 
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Outro dos aspetos mais fascinantes é o uso de Temas de Transição de forma 

recorrente, tornando-os um elemento fundamental na obra. Brahms apresenta assim, 

periodicamente, outros elementos melódicos que não podem ser considerados como 

temas principais mas que são elementos melódicos que abrilhantam a obra12. 

Curiosamente, não é só na exposição que a introdução de temas de transição tem 

consequências formais. No desenvolvimento, Brahms também escolhe desenvolver o seu 

material melódico de transição, a par dos dois temas principais. 

O 1º andamento, em Sol M está estruturado na Forma-Sonata e é considerado o 

clímax da sinfonia, e conforme Botstein (1999, p. 73) expressa: 

“Na medida em que o primeiro andamento mantém um sentimento 
trágico, pode-se dizer que conta a história da obra do início ao fim, 
onde os outros andamentos são livres de prestar as mais refrescantes 
reacções emocionais a partir dele”.  

Este andamento da sinfonia demarca mais intensamente a dualidade entre ideias 

clássicas com ideias românticas e segundo Tovey (1990, p. 221) “Este andamento é um 

fascinante olhar de como as ideias tradicionais musicais podem funcionar em simbiose 

com as tendências mais contemporâneas da composição”. 

Do ponto de vista de carácter Brahms afasta-se do modelo implementado na 

Forma-Sonata clássica onde os dois temas não demonstram ser contrastantes sendo ambos 

líricos e cantabile13.   

Em ambos os temas o princípio de quadratura clássica é respeitado. Assim, a 1ª 

secção do 1º tema, constituída por oito compassos, é imediatamente variada nas 3 partes 

que lhe sucedem, constituídas por 4 compassos cada, sentindo-se uma respiração regular. 

Curiosamente, o compositor, considerado um dos grandes mestres da técnica da variação, 

compõe um tema em expansão, ou seja, um tema que no seu interior integra a variação, 

característica claramente romântica.  

A melodia, extremamente lírica e cantabile, é apresentada pelos violinos. Em 

forma de extensão o tema nasce sobre um único intervalo (3ª) e de uma única figura 

rítmica.  

   

 
12 Este procedimento alarga-se também ao repertório de Câmara. Por exemplo, no 1º andamento do Trio 
para Trompa, Violino e Piano, Brahms, entre o 1º Tema e o 2º Tema apresenta um tema de transição. 
13 Termo musical que significa “cantando”. 
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A primeira parte do 1º tema é constituída por células de duas notas que sobre 

harpejos ascendentes nos violoncelos e violas, com articulação a tempo, conferem 

movimentação e hesitação a esta secção. O intervalo gerador é a 3ª que surge, ora na 

forma natural, ora como intervalo complementar – 6ª. Articulado nos violinos a 

contratempo cria com o acompanhamento uma curiosa irregularidade da métrica (Fig.1). 

 

Figura 1 - cc. 1 a 8 – 1ª parte do 1º tema do 1º andamento da 4ª Sinfonia 

 

A segunda parte é uma amplificação da primeira. Continua presente o intervalo de 

3ª e o seu intervalo complementar (6ª), suportados pelos movimentos harpejados nos 

violoncelos e nas violas mas, no entanto, há uma extensão de oitava entre os motivos 

melódicos (Fig.2). 

 

Figura 2- cc.8 a 11 – 2ª parte do 1º tema do 1º andamento da 4ª Sinfonia 

 

A 3ª parte do tema é caracterizada pela alteração da figura rítmica, que se torna 

metade do elemento rítmico característico da 1ª parte (Fig. 3). 

Esta aceleração do motivo rítmico prepara a liquidação do material temático, que 

será feita na 4ª parte do Tema.  

 

Figura 3 - cc.13 e 14 – 3ª parte do 1º tema do 1º andamento da 4ª Sinfonia 

Na 4ª parte, a textura contrapontística resulta numa maior diversidade rítmica que 

faz perder a limpidez e proeminência das partes anteriores. Tem um tratamento mais 

ornamental onde Brahms utiliza a técnica do movimento contrário terminando com uma 

cadência perfeita -V-I: Dominante – Tónica (Fig. 4).  
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Figura 4 – cc.15 a 19 – 4ª secção do 1º tema do 1º andamento da 4ª Sinfonia 

A separar o 1º e o 2º tema surge um motivo contrastante (no oboé, clarinete e 

fagote), com um carácter mais vivo e marcado em escrita homofónica (Fig. 5). Apesar 

deste motivo melódico, que antecede o 2º tema, não poder ser considerado um tema 

principal irá servir de base para a elaboração do desenvolvimento. Esta importância dada 

aos motivos melódicos de transição ou falsos-temas são a confirmação da inovação 

implementada por Brahms nas formas fixas, sendo uma das suas características 

exacerbadas pelo seu espírito romântico. 

 

Figura 5 – cc.53 a 55 – Tema de transição que antecede o 2º tema do 1º andamento 

O 2º tema, apresentado pelos violoncelos e complementado pelos violinos, é 

novamente uma melodia lírica e cantabile. No entanto o acompanhamento apresenta-nos 

um motivo rítmico repetitivo, com um carácter de marcha que não dá a sensação de 

movimento e de fluidez como no 1º tema (Fig. 6). 

 

 

Figura 6 – cc. 57 a 73 – 2º tema do 1º andamento da 4ª sinfonia 
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Assim, o 1º andamento revela-nos uma construção bastante complexa onde os 

temas de transição são elaborados até à exaustão através de contrastes a nível de carácter 

e de textura, da sobreposição de ritmos e melodias e de um protagonismo dividido por 

todos os instrumentos, revelando características estilísticas que marcam o seu perfil 

Romântico.  

Apesar da parte central criar momentos de êxtase, é na coda que Brahms cria o 

clímax através da apresentação de todos os motivos melódicos anteriormente executados, 

cada vez mais elaborados e dotados de inflexões cromáticas. Estas secções misteriosas e 

dramáticas que são uma constante neste andamento evidenciam-se através da gradação 

de instrumentos que permite criar momentos de grande intensidade e gerir melhor as 

nuances dinâmicas que vão desde o pp ao ff.  

No 2º andamento – Andante Moderato - Brahms estabelece um centro Modal 

afirmando uma das características clássicas da sua música, onde a tonalidade de Mi menor 

é afastada para dar lugar a Mi Frígio. A utilização de uma Forma Tema com variações 

confere ao andamento um carácter muito particular visto que evidencia várias 

características do estilo Brahmsiano, “o movimento lento, através do heroísmo e do estilo 

pastoral, também tem vários acontecimentos para contar” (BOTSTEIN, 1999, p. 73). 

O 1º tema, no modo Frígio (Modo de Mi), é exposto inicialmente pelas trompas e 

tem um carácter bastante afirmativo, caracteriza-se pela utilização de uma figura rítmica 

bem marcada, associada a uma textura homofónica, onde este motivo rítmico/melódico é 

amplamente repartido e dobrado pelos sucessivos instrumentos (Fig. 7). 

 
Figura 7 – cc1 a 4 – Tema do 2º andamento da 4ª sinfonia. 

 

As variações deste tema sucedem-se em todos os instrumentos aumentando cada 

vez mais o nível de complexidade e de intensidade. A textura homofónica inicial é 

substituída por uma escrita contrapontística, cada vez mais densa, e por vezes por uma 

monodia (uma só voz) acompanhada, que evidencia um naipe concreto da orquestra. A 

expressividade é aqui levada até à exaustão através da exploração tímbrica dos 

instrumentos e da associação entre eles.  
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As variações são bastante diversificadas tanto a nível de carácter, através de 

articulações diferentes, de acentos, de dinâmicas e de pizzicatos14 expressivos; como a 

nível de textura, onde as 3 estão presentes (Monodia Acompanhada, Contrapontística e 

Homofónica). Para além disto, a trompa revela-se um instrumento bastante importante, 

não só neste andamento como em toda a obra, representando outra das grandes 

características do romantismo musical15. 

Segundo Botstein (1999, p.74), o 3º andamento, Allegro Giocoso em Dó M, “tem 

todas as características de uma forma rondo sonata como é comum em andamentos finais, 

mas devido à sua energia é evidentemente um 3º andamento”. 

Com uma orquestra aumentada com um flautim e triângulo, este andamento 

demonstra origens populares onde as intervenções destes instrumentos parecem sugerir e 

anunciar algo. 

 O 1º tema, com um carácter enérgico, popular e robusto é apresentado numa 

textura homofónica por toda a orquestra em ff. Caracterizado por um clima de festa e 

alegria apresenta-nos um motivo rítmico bem marcado e definido através de acentos e 

articulações curtas. A presença do acorde de Fá Maior (IV) em ff depois da apresentação 

do tema parece suspender o andamento e criar tensão que logo é resolvida por uma 

variação do tema com carácter mais brincalhão e glorioso que se torna cada vez mais 

expressivo e virtuoso (Fig. 8).  

 
Figura 8 – cc.1 a 6 - 1º tema do 3º andamento da 4ª sinfonia 

 

No entanto, a alegria é substituída pelo lirismo através da introdução de um 

segundo tema gracioso e cantabile executado com encanto pelos violinos, onde as 

madeiras executam um movimento de escalas que complementam a melodia (Fig. 9).  

 
14 É uma forma de tocar nos instrumentos de corda (geralmente os de arco) beliscando as cordas com os 
dedos. 
15 A trompa devido à sua sonoridade evocativa, bucólica e misteriosa é considerada um instrumento 
tipicamente romântico. Desempenha uma dupla função, tanto melódica como harmónica. De facto, nesta 
época a trompa foi um dos instrumentos mais escolhidos para os solos expressivos de todo o repertório 
romântico. 
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Figura 9 – cc. 51 a 63 – 2º tema do 3º andamento da 4ª sinfonia 

 

Um crescendo súbito leva-nos a uma repetição variada da parte A, agora com um 

carácter mais dramático e virtuosístico, através da utilização simultânea entre a textura 

homofónica e contrapontística, da sobreposição de melodias e da presença de técnicas de 

contraponto como a imitação – à semelhança de Bach (Fig. 10). 

 

Figura 10 – cc. 125 a 132 – exemplo das técnicas de contraponto de Brahms à maneira de Bach. 

 

A sobreposição de ritmos também está presente. Os ritmos sincopados acentuados 

são sobrepostos aos ritmos simples, que juntamente com a utilização de pizzicatos em 

contratempo expressivos e da gradação de instrumentos, ajudam a intensificar a tensão 

que logo é inibida por um episódio central mais calmo. 

Este episódio central- parte C – dá um especial destaque às trompas (à semelhança 

do 2º andamento), que executam uma linha melódica bastante expressiva e lírica, que 

representa uma transformação misteriosa do 1º tema (Fig. 11). Esta melodia é 

acompanhada por pizzicatos expressivos e por um acompanhamento nas madeiras que 

complementam a melodia. 

 
Figura 11 – cc.201 a 208 – A parte lírica e melódica das trompas no episódio central do andamento 
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 Mas logo surge de imediato a reexposição onde os temas são apresentados 

novamente, mas agora elaborados até à exaustão, onde as inflexões cromáticas estão 

bastante presentes e o carácter de alegria é substituído pelo dramatismo.  

O andamento termina com a apresentação do 1º tema e com 3 repetição sucessivas 

do acorde da tónica por toda a orquestra. 

O 4º andamento, onde Brahms construiu a maior série de variações de toda a sua 

obra sinfónica, encontra-se no modelo Pré-Clássico da Chaconne16.  

O tema de curta duração, apenas 8 compassos, é inspirado na Ciacona final da 

Cantata Nach dir, Herr, verlanget mich de Johann Sebastian Bach. Em SolM é exposto 

pelos sopros em forma de coral numa clara e afirmativa textura homofónica (Fig. 12).  

 
Figura 12 – cc.1 a 8 – Tema inspirado na Cantata Nach dir, Herr, verlanget mich de J. S. Bach 

 

A partir desta base sólida, Brahms constrói 31 variações que se encadeiam 

harmoniosamente e que revelam um progressivo aumento de complexidade. Desde 

variações de textura, de carácter e até mesmo de andamento, Brahms demonstra-nos um 

domínio total sobre a técnica da variação. Todas elas revelam um certo sentido de 

regularidade, uma das suas características clássicas, através da divisão em 8 compassos 

definidos pelo tema, com exceção da Coda17 (constituída pelas últimas quatro variações) 

que mostra uma diversidade mais complexa, onde a liberdade é total mesmo a nível da 

divisão dos compassos.  

 
16 Dança baseada na variação de uma pequena progressão harmónica repetida. 
17 A secção de uma obra musical. 
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Outras características estilísticas de Brahms são apresentadas. A sobreposição de 

melodias e as estruturas polirrítmicas (sobreposição de ritmos compostos com simples) 

estão bem demarcadas neste andamento, que juntamente com as várias inflexões 

cromáticas e os processos de escrita criam uma dicotomia entre momentos de exaltação 

e dramatismo com momentos mais calmos e líricos.  

Assim, a utilização de pizzicatos expressivos (duas primeiras variações); a criação 

de sonoridades mais quentes, redondas e aveludadas, através da associação de 

instrumentos como clarinetes, fagotes e trompas; o alargamento do leque das dinâmicas 

(de pp a ff), principalmente através da sucessiva adição de instrumentos (variação 31); e 

a utilização de efeitos como o trémulo e os sf (Variação 10), são características bem 

evidentes da sua exaltação romântica. Para além disso, Brahms consegue criar momentos 

de protagonismo para todos os instrumentos, e até mesmo um jogo expressivo de 

“pergunta resposta” entre sopros e cordas, como nos apresenta a 1ª variação.  

Na variação nº 12, um episódio mais lento é introduzido, onde a flauta executa um 

expressivo solo com predominância de inflexões cromáticas, numa textura de monodia 

acompanhada e com um carácter marcadamente de improvisação (Fig. 13). 

 
Figura 13 – cc. 97 a 104 – Solo de flauta na variação nº 12 do 4º andamento. 

 

  Já na variação nº 14, o protagonismo está centrado nos metais, onde executam 

uma linha melódica expressiva num episódio em forma de coral (textura homofónica) em 

Mi Maior (Fig. 14). 

 
Figura 14 – cc. 120 a 135 – Episódio central, em forma de coral, do 4º andamento. 
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O andamento termina em grande êxtase, com uma orquestração densa em ff 

expressivo e com uma grande complexidade rítmica. As relações entre os andamentos 

conferem em conjunto um todo precioso, como nota Mordden (1980, p. 225) “ao invés 

de lançar a sinfonia inteira em piedade e terror, Brahms deixa o seu núcleo interno evoluir 

na progressão dos movimentos”. 

Tal como o encanto dos dois primeiros andamentos e a vitalidade do terceiro, a 

riqueza e a envergadura deste último andamento fazem desta última Sinfonia de Brahms 

a mais estimada das quatro.  

 

CONCLUSÃO 

Os compositores alemães como Mendelssohn, Schumann, e Brahms procuraram 

fundir duas linguagens opostas na sua música. Esta assimilação é fruto não só da Escola 

na qual se inserem como também revela um forte desejo de ir mais além. De facto, esta 

confluência de um estilo conservador com um estilo vanguardista demonstra-nos um 

grande sentido de criatividade e de genialidade. Muito mais que uma simples exacerbação 

de sentimentos ou um exagero da subjetividade, a música representa uma descoberta de 

toda uma complexidade histórica. A descodificação de uma grande herança cultural. O 

pensamento rigoroso “Clássico” e a liberdade expressiva Romântica aparentemente 

antagónicos são neste caso uma das formas que os compositores utilizaram para criar uma 

unidade. Uma visão verdadeiramente renovada da música do séc. XIX. Brahms, ao 

contrário de todos os outros conservadores alemães, revelou sempre uma uniformidade 

no seu estilo visto que todas as suas obras refletem uma perfeita fusão entre um perfil 

clássico e outro romântico. Não resulta de uma simples imitação mas de uma exploração 

da arquitetura tradicional e de uma transformação e amplificação das proporções. Brahms 

não pode ser considerado um conservador uma vez que utiliza o passado para construir o 

futuro.  
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Abstract 

This essay offers a detailed account of Bellini’s Norma, focusing specifically on the title 
character. It describes the different facets of Norma: a priestess leader, a daughter, a mother, a 
friend and a woman scorned by her lover. It discusses the irony in Norma's status, showing that 
in each of the five facets that constitute her personality there are two opposing states: the noble- 
authoritative state versus the fragile-wounded state. All Norma's arias are analyzed with a special 
emphasis on how Bellini fit the different arias and ensembles to match Norma’s complex 
character and how Bellini’s music constructs Norma’s dramatic persona.  
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INTRODUCTION 

When we first encounter Norma the priestess in Bellini’s most famous aria, Casta 

Diva, we only see the adored Norma who is like a goddess to her people. We are oblivious 

of the other personas that are hidden underneath. But Norma the noble leader and 

priestess, has also broken her vows of chastity: she is the secret lover of Pollione, the 

Roman enemy, and the mother of his two children.  She hid this secret from her father 

and tribe and went as far as almost murdering her own children in order to save them from 

their dismal fate. Finally, she could not deal with the fact that her lover had betrayed her. 

Is the ultimate trigger to Norma’s fate her desperate, unrequited love to Pollione? Or is it 

a result of her ideals and acute sense of morality?   

Norma is well rooted in classical tragedy. She is the tragic hero who, though not 

perfect, is certainly in some way morally superior to most of the audience (a high 

priestess). She also exhibits the tragic flaw (having a relationship with the enemy) which  

leads  to some kind of catastrophe and a complete reversal of fortune from happiness to 

disaster.19 But Norma the heroine is also an outcome of the pre-romantic era of the 19th 

century. Norma is a Greek tragedy that was created with pre-romantic spectacles. Norma's 

essence is the confrontation between the modern woman and the man from the ancient 

world.  

Norma's story operates on two levels – the personal and the public. Norma is a 

private woman but also, a public priestess, a spiritual leader that is also a mother and a 

beloved wife. Norma the woman demands revenge. A vengeful woman is typical to the 

modern heroine of the end of the 19th century. However, she acts against much greater 

powers than herself so while she provides life, she simultaneously brings death. Norma 

can exist only in a society that gives place for a sacrifice. The story takes place in a dark 

and misty night in which the moon, lost time and memories are its heart. This Druid world 

glides towards the modern world, since it is more a work of the future than of the past. 

Therefore, Norma is a heroine but not a sacrifice.  

This article describes the different facets of Norma: a priestess leader, a daughter, 

a mother, a friend and a woman scorned by her lover. It discusses the irony in Norma's 

status, showing that in each of the five facets that constitute her personality there are two 

opposing states: the noble- authoritative state versus the fragile-vulnerable state.  

 
19 http://web.viu.ca/atkinsona/classical_tragedy.htm  
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All Norma's arias are analyzed with a special emphasis on how Bellini fit the 

different arias and ensembles to match Norma’s complex character and how Bellini’s 

music constructs Norma’s dramatic persona. 

Literary Review 

Kimbell's detailed book20 provides a biographical and cultural context to Bellini's 

Norma. It presents a synopsis of the opera, examines its origin, artistic qualities, musical 

structure, contemporary reactions and performance history. General sources such as 

Grout21, Knapp22, Hirshberg23, Harewood24, Dent25, Kerman26, Donington27, and 

Arblaster28, stress the central conflict in the opera and interpret some of the major arias. 

Deathridge29 describes the importance of the bel canto in general and focuses on Bellini’s 

influence in particular. Many of the articles that have been written about Norma discuss 

performance issues, mainly the fact that only a handful of artists' voices are capable to 

sing the role of Norma.30 Littlejohn31 claims that the difficulty in performing Norma's role 

lies in its dramatic challenge no less than in its musical challenge. Therefore, perhaps 

"only six sopranos (Giuditta Pasta, Maria Malibran, Giulia Grisi, Lilli Lehmann, Rosa 

Ponselle, and Maria Callas) met both challenges at once and have achieved something 

near to the full potential of this role."32         

 
20 David Kimbell, Vincenzo Bellini:' Norma', Cambridge University Press, (Cambridge, 1998). See also 
Stephen A. Willier, Vincenzo Bellini: A Research and Information Guide, Routledge, (New York, 2002); 
John Rosselli, The Life of Bellini, Cambridge University Press, (New York, 1996) for critical biography of 
Bellini seen in his historical context.  
21 Donald Jay Grout, A short History of Opera, Columbia University Press, (New York, 1965).   
22 Merrill J. Knapp, The Magic of Opera, Princeton University, (New York, 1972).  
23 Jehoash Hirshberg, Music and Drama in Opera, The Hebrew University and the Arts Institute, 
(Jerusalem, 1974). [Hebrew] 
24 Earl of Harewood, ed., The New Kobbé’s Complete Opera Book, Putnam’s  Son, (New York, 1976). 
25 Edward J. Dent, The Rise of Romantic Opera, Cambridge University Press, (Cambridge, 1976).  
26 Joseph Kerman, Opera as Drama, University of California Press, (Berkeley, 1988).  
27 Robert Donington, Opera and Its Symbols, Yale University, (Connecticut, 1990). 
28 Anthony Arblaster, Viva la liberta! politics in opera, Verso, (London  1992). 
29 John Deathridge, "Reminiscences of Norma," in Das musikalische Kunstwerk Geschichte Festschrift Carl 
Dahlhaus, (Laaber, 1988), 223-7.  
30 Nicholas E. Limansky, 'Norma', The Opera Quarterly, 21, no. 3 (2005), 551-5, reviews a recording of 
Bellini's Norma, performed by the Orchestra and Chorus of La Scala under the direction of Gianandrea 
Gavazzeni and with the feisty Turkish soprano Leyla Gencer (1928-2008). James A. Drake, 'A perfect 
voice: Ponselle in Norma', The Opera Quarterly, 14, no. 1(1997), 67-78, mentions Rosa Ponselle (1897-
1981) an extraordinary opera singer, who was the toast of town in 1927 due to her triumphant lead in 
Norma. Susan Rutherford, 'La cantante delle passioni’: Giuditta Pasta and the idea of operatic performance', 
Cambridge Opera Journal, 19, no. 2 (2007), 107-138, explores the artistry of the Italian singer Giuditta 
Pasta (1797-1865), an acknowledged diva del mondo during the 1820s, famed not only for an extraordinary 
if flawed voice, but also for the performance gesture modes.  
31 David Littlejohn, 'The Ultimate Art' in Essays around and about Opera, University of California Press, 
(Berkeley, 1992), 156-171.  
32 Idem, p.156. See also, Alan Blyth, 'Norma: Maria Callas', Opera (2004), 52-3. 
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Other articles about Norma deal with gender issues, politics, femininity and 

friendship. Clément33 portrays the feminine image of recalcitrant women, including 

Norma. Smith34 finds correlation between love and politics. She compares between 

Norma and Aida since "they share the trope of romantic triangulation in which one man 

is the shared object of desire between two women."35  André36 notes the emergence of a 

different type of a female heroine during the Romantic period, the 'second woman'. André 

also rejects the idea of the operatic heroine 'as only or exclusively weak and helpless', 

preferring to envisage her character as more complex than one who simply suffers and 

'expires'. Lalli37 analyzes the enigma of the two women Adalgisa and Norma. He claims 

that their personalities complement each other and that Adalgisa is not needed in the finale 

because Norma has overcome the temptation to yield to the treacherous side of her 

character and instead, has made the ultimate sacrifice of acknowledging her higher 

calling. Yohalem38 describes the origins of Norma's image, thus relating to Soumet's play 

and the differences between the adaptation of the original plot and Bellini's libretto. He 

also relates to the history of the Druids and their beliefs while emphasizing the theatrical 

aspects of the drama. Yohalem discusses the complex nature of Bellini's heroine as 

priestess, lover and leader, but he does not examine the intensity of each of her 

relationships and their importance in understanding her personality. Moreover, His 

discussion does not deal with Bellini's musical treatment of the text.   

My article examines the multifaceted nature of Norma’s personality from five 

different aspects: as a leader, daughter, mother, friend and lover. The article focuses on 

Norma's character as it is presented within the scope of this specific opera. It does not 

focus on Norma's place within Bellini’s oeuvre as a whole, within the bel canto repertory, 

nor its place in 19th-century opera in general.  I will illustrate how the various musical 

moments that Bellini devotes to Norma exhibit the different sides of her personality. 

Norma is wholly committed to each of the roles that she takes upon herself.  As the plot 

unfolds, Norma’s qualities are gradually revealed both to the listener and to Norma 

 
33 Catherine Clément, 'Furies and Gods, or Wanings of the Moon', in Opera or the Undoing of Women. tr. 
Betsy Wing, University of Minnesota, (Minneapolis, 1988), 102-6.  
34 Patricia Juliana Smith, 'O Patria Mia: Female Homosociality and the Gendered Nation in Bellini’s Norma 
and Verdi’s Aida', in The Work of Opera: Genre, Nationhood, and Sexual Difference, ed. Richard 
Dellamora and Daniel Fischlin, Columbia University Press, (New York, 1997), 93-114.  
35 Ibid, 93. 
36 Naomi André, Voicing Gender, Indiana University Press, (Bloomington, 2006), xiii. 
37 Richard Lalli, 'The Norma Conquests', Opera News, 70, no.8 (2006), 34-8. 
38 John Yohalem, 'The three faces of Norma'” Opera News, 66, no. 5 (2001), 34-7.  
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herself. Norma discovers the different layers of her character through different kinds of 

love: love of her people, the Druids, through bold and authoritative leadership, trust in 

her father, love rooted in deep responsibility for her own children, affection and 

companionship with her friend Adalgisa, and most of all, a passionate and an existential 

love to the Roman proconsul, Pollione. My reading of the opera portrays Norma’s 

different facets through the recitatives and arias that are listed in the Table 1.  

Norma’s multifaceted personality 

Norma’s voice is heard in 22 different recitatives and arias in the opera. She sings 

4 recitatives and arias to her people, 4 recitatives and arias concerning her children, 6 

arias and duets about her relationship with her best friend Adalgisa and 8 arias and duets 

with or about her faithless lover Pollione. Since the only direct dialogue between Norma 

and her father, Oroveso, occurs at the Finale, I will discuss their relationship in the next 

section.   Table 1 is a survey of Norma’s arias at her other different roles: 

 
39 The numbers in brackets exhibit the order of  Norma’s arias through the opera. 
40  Numbers of tracks in the CD: Norma, Sutherland, Pavarotti, Caballé, Ramey; Orchestra and Chorus of 
the Welsh National Opera, Conducted by R. Bonynge, Decca 414476-2, 1988. 

Priestess & leader Mother Friend Lover 

Act I: (1)39 Sediziose voci – CD 
1: Tr. 740  

Norma’s dialogue with her 
father, trying  to maintain peace 
and discouraging her people 
from going   to war 

[Norma’s entrance, recitative 
starting with a-capella, dotted 
rhythm, full orchestration] 

 

(5) Vanne, e li cela entrambi –
Act I, CD 2: Tr. 5 

An agitated instrumental 
introduction to a recitative 
arioso, in which Norma asks 
Clothilde to hide her children 

(6) Adalgisa – Duet, Act I, 
CD 2: Tr. 6 

Adalgisa tells her secret to 
Norma. 

(7) Oh! Rimembranza!-  

Act I, CD 2: Tr. 7 

Aria: Norma remembers 
how she was entranced 
when looking at her lover’s 
face 

(8) Ah! Si, fa core-  

Act I, CD 2: Tr. 8 

Aria: Norma frees Adalgisa 
from her vows and 
sympathizes with her.  

(9) Ma di’, l’amato quale 
fra noi si noma?-  

Act I, CD 2: Tr. 9   
Recitative: “Tell me the 
young you love, which one 
of us is he?”  

(4) Ah! Bello a me ritorna – Act I, 
CD 1: Tr. 10  

Aria coloratura to Pollione: “come 
back as you were then”. 

(10) Oh non tremare – Act I, CD 
2: Tr. 10 

Aria coloratura: Norma accuses 
Pollione of betrayal 

(12) Perfido! – Traitor 

Act I, CD 2: Tr. 14 [Duet] 

 (13) Vanne, si: mi lascia, 
indegno-  

Act I, CD 2: Tr. 15 

Aria: Norma banishes Pollione and 
curses him 
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Table 1 

The many arias that relate to Pollione emphasize the effect of the troubled 

relationship on Norma. Norma’s love for Pollione forces her to give up everything she 

has: her position as a revered ruler, her friendship with her assistant Adalgisa, and 

ultimately, her children.  

 
 

 (2) Casta Diva – CD 1: Tr. 8  

Norma asks the chaste goddess 
to spread peace upon earth. 

[Cantabile aria in F Major, 
introduction of a flute solo with 
strings accompaniment, dense 
texture at the modulation to 
Dm] 
 

(14) Act II: Dormono 
entrambi- 

Act II, CD 3: Tr. 2 

Norma approaches her 
children with a knife with the 
intent to kill them while they 
are sleeping 
 
[Low strings and clarinets 
accompany the recitative 
preceding the aria Teneri, 
teneri figli. This aria changes 
with a recurring recitative in 
order to express uncertainty] 

(11) Oh! Di qual sei tu 
vittima-  

Act I, CD 2: Tr. 11 

Aria: Norma warns her 
friend against the man who 
has deceived her.   

(17) Ei tornerà – 

Act II, CD 3: Tr. 9 

Recitative: He will come back 
repentant 

_________________ 

(3) Norma stops the people from 
vengeance. Fine al rito – CD 1: 
Tr. 9 

Short aria followed by chorus: 
Norma Completes the rite and 
waits to call her people when 
“God demands the blood of the 
Romans”. 

[Orchestrated by brass and 
percussion in dotted rhythm] 

(15) Deh! Con te, con te li 
prendi – Act II, CD 3: Tr. 4 

Aria: Norma begs Adalgisa to 
take her children, support and 
protect them   

(16) Mi chiami, o Norma!  

Deh! Con te, con te li 
prendi,  

Si, fino all’ore estreme – 

Act II, CD 3: Tr. 3 
[Recitative], Tr. 4 [Aria], & 
Tr. 6 [Duet] 
 
Adalgisa asks Norma for 
mercy of her children and 
they both promise to be 
faithful to each other till the 
end. 

(19) In mia man alfin tu sei – Act 
II, CD 3: Tr. 13 

Pollione is in her hands.  She is 
the only one who can cut off his 
bonds. [Aria in F Major] 

(18) Act II: Guerra, Guerra!  

CD 3: Tr. 11 

Norma, full of anger and 
vengeance, urges her people to 
go to war   

[A choral hymn by Norma and a 
mixed choir, ff, heavy brass and 
percussion sections culminates 
in a pastoral heaven like aura] 

(22) Deh! Non volerli vittime 
– 

Act II, CD 3: Tr. 18  
Norma to her father: “Please 
don’t make them suffer for 
my heinous crime” 

(An accompanied aria)  

Norma’s last words: Ah più 
non chiedo – “I ask for 
nothing more, I shall happily 
mount the pyre” as she 
separates from her father. 

 (20) Già mi pasco ne’tuoi sguardi 
– Act II, CD 3: Tr. 14 

Duet: Norma takes pleasure in the 
look that Pollione gives her; she 
can make him as miserable as she 
is. 

 

   (21) Qual cor tradisti, qual cor 
perdesti  
 
Duet: Act II, CD 3: Tr. 16 
 
“You tried in vain to leave me and 
now you are with me” 
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These events take place only after Norma learns of her lover’s betrayal. Only then 

do all her other relationships as leader, friend and mother fall apart as well. The five facets 

of Norma's personality: leader, daughter, mother, friend and lover are presented below 

with an emphasis on text- music relationship. 

 
WHO IS NORMA? Norma the Leader 

We are waiting for Norma’s entrance. She appears in a dramatic mode as a 

decisive leader in a set of three sequential sections [Scena e Cavatina]: an opening 

theatrical recitative in largo e maestoso, an aria cantabile and an allegro assai maestoso. 

From this point onward, Norma is constantly on stage till the end of the opera, except for 

scene 1 in Act I which presents Adalgisa and Pollione as lovers. In the opening recitative 

in E flat major Sediziose voci, Norma sings a-cappella while massive orchestral chords in 

dotted rhythm separate the phrases. Norma urges her people not to hurry for war. She 

wants to delay the violence and gain some time so as not to fight her enemy who is her 

lover. The a-cappella singing, which is separate from the accompaniment, signifies 

Norma being the one and only while the forceful dotted eighth notes reinforce Norma’s 

assertiveness as the undisputed ruler.  

Only in measure 10 (Ex. 1) do the winds deviate from the dotted rhythm and begin 

shifting to prolonged notes, when Norma mentions the “fate of Rome”. At first glance, 

there seems to be no significance to this fact, since the listener is not yet aware of Norma’s 

complex relationship with the Roman ruler. But in retrospect, these hardly noticeable 

details in the musical texture point to hidden turmoil. When Norma mentions "the fate of 

Rome", she suddenly realizes that the fate of Rome is linked to her own destiny. Thus, 

her assertiveness, which is reflected by the dotted rhythm, begins to falter, invaded by a 

more contemplative, hesitant texture.  

Another device that is used to express the underlying tension is the use of tremolo 

throughout the orchestration. The tremolo appears as the only accompaniment in the 

strings at three different places, carrying a different interpretation at each appearance:  

1) in mm. 16-20, the first tremolo is heard, when Oroveso, Norma’s father, asks “for how 

long will you have us oppressed? Have our homes and temples not been tainted enough 

by the Roman eagles?” In this instance, the tremolo represents the trembling anger, the 

thirst for revenge and deep concern that the Romans will interpret their lack of response 

as a weakness.  
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2) In mm. 23-25, the second tremolo is heard, when Norma answers: “it will fall to pieces, 

if any of you dares to unsheathe it before time.” The tremolo appears specifically on the 

words E infranta cada ("it will fall in pieces"), and symbolizes the downfall of Norma’s 

people which would most certainly come if an attack is launched too soon.  

3) In mm. 35-43, the third tremolo is heard with an ascending dotted figure in the basses; 

when Norma claims that Rome’s fate is known to her from the secret books: “by her 

own voices it [Rome] will die”. While Norma presents her prophetic powers, she is in 

fact aware of her impossible situation. This time the tremolo represents the downfall of 

Rome as a roar of victory, but it can be interpreted also as her fear of the unknown as 

well. In between the tremolo 'sections' there are dramatic responses of chorus (tenors 

and basses) and orchestra in ff (mm. 5-6, 21-22, 27-28 [marcato assai], 32-34) 

sometimes with a shift to a minor mode in the middle of the measure (mm. 5, 27). This 

sharp division of tremolo only versus full orchestra emphasizes Norma's firmness and 

positions her as the ultimate figure on stage with minimum interruption during her 

decisive speech.  

This dialogue between Norma and her father leads to Norma’s most famous aria, 

Casta Diva.41 Norma’s enchanting aria Casta Diva in F major42 transmits tranquility, 

faith, and confidence. This is the famous prayer to the goddess who lets the beautiful new 

moon shine upon the earth and gives the people courage and faith. The aria (Ex. 2) opens 

with an introduction of 15 measures, scored for strings, flute solo and woodwinds (oboes, 

clarinets and horns). The rhythm of the violin accompaniment  swings in 12/8, the long 

melodic line is ornamented and spans a wide range of an octave and a half, from f1 to b 

flat 2. The cavatina consists of two verses in strophic form. Bellini constructs a long, 

drawn-out melody which develops slowly, each musical phrase connecting to the next 

through a common note that bridges the harmonic changes. At the same time, the 

harmonic tension gradually intensifies: the verse, which opens with simple harmonic 

progressions of tonic-dominant, culminates with active harmonic progressions (II6M and 

II diminished chord) and open chromatic chords.43  

 
41 This role is considered one of the most difficult for sopranos and is hard to believe that Maria Callas 
performed it 89 times. Other references concerning the difficulties of Norma’s operatic role: Kimbell,  
Norma, 107-119; Littlejohn, The Ultimate Art, 156-171; Drake, A perfect voice, 67-78; Limansky, Norma, 
551-5.  
42 See Hirshberg's analysis of the cavatina, Music and Drama, 58-9.  
43 Hirshberg, 59-60. See also Knapp’s analysis of Casta Diva, The Magic of Opera, 173, and Littlejohn’s 
description, The Ultimate Art, 158-9, 162. 
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The pastoral atmosphere in this aria portrays the image of a composed, trustworthy 

persona. We are introduced here to another side of Norma the leader. While in the opening 

recitative, Norma comes across as a tough commanding leader, in Casta Diva, her 

feminine side is portrayed as a gentler leader who derives comfort from the Gods and 

assures her people of a better future. “Casta Diva is that miraculous exercise in the 

balance between bel canto and florid vocal tracery.”44 This aria is the heart of bel Canto: 

very sophisticated singing, less boisterous from the post-romantic one. It is rich with 

ornaments which are not inserted as subordinate or insignificant material, but represent a 

psychological state and status. It is the poetic moment when everything stops – time, body 

and actions. When Norma is alone with the moon, the world is dumbstruck and 

disappears. The human being becomes a medium of purified expression, using the music 

that is emanating from him.45  

While men are calling for a battle, the priestess speaks about divinity that can 

bring about peace as opposed to anger, selfishness and war that will only bring about 

destruction.  The future lies in the power of forgiveness, self sacrifice and peace. In that 

sense, Casta Diva foreshadows later scenes in the opera and is the basis upon which 

Bellini constructs his work:  Adalgisa's readiness to sacrifice her personal happiness so 

that Norma can get back what she owns by right and Norma's readiness to send her 

children with Adalgisa and let the young woman find her bliss with Pollione in Rome 

flow from the music the audience has already heard in Casta Diva. 

In the summarizing allegro assai, the cabaletta that concludes the Scena e 

cavatina in E flat major, Norma asks her people to complete the rite in the temple (Fine 

al rito). With winds and brass sounding from far away, she promises that her voice will 

thunder when needed. Again she orders them to wait, using a forceful tone and 

accompanied by dotted rhythms in the strings. Although we are impressed by Norma's 

restraint and courage, here comes the moment when an exterior fear steals into Norma's 

thoughts in the first Act. It occurs at the culmination of the recitative arioso when she 

says to herself in a small weak voice: “I shall punish him….but my heart will not let me.” 

When Norma mumbles Ma punirlo il cor non sa for the duration of six measures, we 

begin to doubt the leader. There is an immediate change in texture and timbre: the full 

 
44 Wallace Brockway and Herbert Weinstock, The Opera, A History of its Creation and Performance: 1600-
1941, Simon & Schuster, (New York, 1941), 161; same authors in The world of Opera: The Story of Its 
Origins and Love of Its Performance, (Pantheon books, 1962), 148-154; see also Donington, Opera and Its 
Symbols, 82-3.  
45 Earl of  Harewood  identifies a double prayer in Casta Diva, The New Kobbé’s, 495. 
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orchestra and chorus in the Allegro maestoso are reduced to a recitative pp poco piú lento 

accompanied by strings only. Norma's secret love to the Roman ruler prevents her from 

leading a rebellion against him46.  

While Norma of the first Act is introduced as a leader, she does not speak to her 

people till close to the end of the second Act. That is because she is mostly involved with 

her personal saga of love. Norma does not share her feelings, doubts or concerns with her 

family and people until she is certain of her final decision. Only when she realizes that 

Pollione will never return her love, does she call her people to war: Guerra, Guerra! (for 

a war). Her vendetta stems from her personal grief. The awaited moment of attacking the 

enemy arrives as Norma, Oroveso and the crowd sing a militant hymn accompanied by a 

full orchestra in ff (Ex. 3). This battle hymn ends with a heavenly pastoral choral on the 

words A mirare il trionfo de’ figli ecco il Dio sovra un raggio di sol! (“Behold our god, 

watching his sons’ victory, on a ray of sunshine!”)47 This music, which is fueled by 

revenge, is moving ahead vigorously by all participants without a break. It is different 

from Norma’s former authoritative singing and accompaniment which is more sustained 

and controlled.  

In sum, Norma's voice as a leader portrays several leadership qualities. When she 

sings a-cappella, we hear the determined leader; when she is accompanied with full 

orchestration and dotted rhythm, we hear the authoritative leader; when she is 

accompanied with brass and extra percussion in ff, we hear the leading warrior; and when 

she sings the serene, symmetrical, lyric aria, we hear a leader with faith, deep in prayer. 

But there are also fleeting moments of uncertainty that are woven into the Norma’s 

persona as a leader. These moments first sound insignificant, but actually they hint of the 

complicated situation that will be revealed soon.  

 

Norma the Daughter 

The figure of the father and the image of the leader are both central in Romantic 

Italian opera. The image of a dominant father appears in half of Verdi's operas48. Oroveso, 

 
46 Hirshberg adds that the cavatina represents Norma the priestess, while the cabaletta represents Norma - 
the woman, Music and Drama, 59.  
47 See also Deathridge's intrpertation on Guerra, Guerra! Reminiscences of Norma, 224. 
48 Stephen d. Ellis, Father-Son Relationship in the Life and Operas of Giuseppe Verdi, Dissertation, (Union for 
Experimenting Colleges and Universities, 1987); Robert Erwin Minor, A Study of the Father-Son Relationship 
in Giuseppe Verdi's Operas, I Due Foscari, I Masnadieri, and Don Carlos, Dissertation, (1986); Gerald A. 
Mendelsohn, 'Verdi the Man and Verdi the Dramatist',  Nineteenth Century Music, 1, no. 1, (1978, pp. 110-142); 
Peter Brooks, 'The Grand Inquisitor', Verdi symposium, (2001, pp. 613-623); Harold S. Powers, 'Fathers and 
Sons: A Response to Peter Brooks on the Grand Inquisitor', Verdi symposium, (2001, pp. 637-649). 
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Norma's father is the High Priest and a leader himself. He opens and closes the drama and 

his character is consistent throughout the plot. We encounter his calm, trustworthy 

persona four times during the opera. In the first three encounters, there is no exhibition of 

personal emotions between Oroveso and his daughter Norma. Only in the fourth 

encounter, at the end of Act II, in the Finale, does Oroveso express his emotions. The first 

time we meet Oroveso is at the beginning of the opera, after the Introduzione, (Ite sul 

colle, o Druidi) when he instructs the druids to wait for the 'silver crescent of the new 

moon' to be revealed. He encourages his people and instills faith that 'Norma will come 

and (Irminsul) liberate the Gauls from the enemy eagles.' He assures the druids that 

Norma has the power to determine when and how her people should rise up against the 

Roman oppressors.  

From a musical point of view, the opening scene introduces Oroveso after a long, 

glorious and majestical instrumental prelude. A lyrical melody in thirds is played in the 

low strings (mm. 3-6, 13-16) and introduces Oroveso's bass voice at a high register (mm. 

46-69), Oroveso is not threatening here. His goal is to instill a feeling of safety and 

emotional power. The sense of authority that he radiates inspires the Druids to respond, 

first in unison (mm. 71-74), then in a festive, optimist prayer in dotted rhythm (mm. 81-

92). Tenors and basses sing marcato con devote fierezza, and Oroveso joins them con 

forza (mm. 101-138), indicating that he is part of his people. The second time that 

Oroveso appears is in the middle of Act II: Guerrieri! A voi venirne. Again, he advises 

the soldiers 'to swallow the anger' in their hearts so that 'Rome will think that Pollione has 

died'. The third time Oroveso appears is in Act II - Scene 3 (Nè compi il rito, o Norma?). 

He patiently asks Norma to 'complete the rites and indicate the victim.' He witnesses 

Norma's uncertainty when she cannot strike Pollione with the sacred knife.  

At the end of Act II,  Norma addresses her father as padre, ignoring their common 

status as High Priests. Oroveso and the Druids are anxious to know if Norma is guilty. It 

starts with the bold demand of Oroveso and the Druids Norma! Deh! Norma, scolpati! 

with repeated sixteenth notes in strings and cut off phrases by the chorus. Norma 

approaches her father in a public confession, and after she reveals her unbelievable secret, 

she begs him to save his grandchildren, his flesh and blood, even though they are the 

children of the Roman enemy as well. Oroveso sends her away, calling her Empia! (sinful 

woman) in descending octaves accompanied by a soaring solo oboe. But Norma's 

pleading in an operatic cadence on the word padre is a constitutive moment that lowers 
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the chorus to sotto voce in unison and leads up to Norma's last aria Deh! non volerli 

vittime (Ex. 11) in which she presents her ultimate request 'please don't make them suffer'. 

This aria will be discussed in more detail in the 'mother' section of this article.49  

In front of the amazed public, Norma does her best to assure her children's future. 

She is no more a proud decisive leader, but a fragile person. Although Oroveso is 

astounded and cannot comprehend or accept Norma's betrayal of her duty and her people, 

he is reconciled at last and promises to take care of his grandchildren. Moreover, he 

actually sympathizes with Norma's agony and defines the tragedy in serene simplicity: 

'Love has conquered,' he asserts in the last minutes of the drama. This moment not only 

supplies hope for the orphans to be, but stresses the depth of human understanding, 

responsibility and commitment between father and daughter. 

A Mother 

The second scene of Act I open with the recitative Vanne, e li cela entrambi that 

occurs at Norma’s house, far away from the altar. Here we encounter a totally different 

Norma, a hurt, terrified mother. Norma is troubled by the unknown future of her children, 

but has no solution for her present situation. She has mixed feelings towards her children: 

she loves and "hates" them at the same time. Finally, she asks Clotilde her confidant, to 

hide them.     

The instrumental opening preceding the recitative reflects Norma’s ambivalent 

feelings towards her children by displaying abrupt shifts in mood (Ex. 4). A stormy 

tremolo agitato is heard in the strings, as the first violin enters in measure 2 with an 

ascending melody in crescendo, stopping abruptly in measure 6. Oboes and clarinets 

answer in piano ralentando, bringing on a different pace and temperament, their eighth 

notes whispering of a far away memory, tentatively ending on a fermata (mm. 7-8 & 15-

16). As the orchestra stops at measure 16, strings and bassoons declare an ascending a-c-

f that descend to g#. This motive which ends with a diminished seventh intensifies the 

drama and continued by the resumed tremolo in violins and flutes. A diminished seventh 

chord in measure 20 leads to phrases with numerous pleading sigh-motives. Measure 26 

introduces a solo oboe that will soon appear as the countersubject to Norma’s recitative. 

 
49 For the "groundswell" effect in the finale, see Joseph Kerman and Thomas S. Grey 'Verdi's 
Groundswells', Analyzing Opera, Ed. Carolyn Abbate and Roger Parker, University of California Press, 
(BERKELEY, 1989, pp. 154-156). 
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The oboe motive ends in a descending semi-tone which is also emphasized by the first 

violin group. The tempo of the instrumental introduction is very turbulent while that of 

the recitative is very hesitant. Bellini portrays Norma the mother, with features that 

suggest an insecure terrified image: changing tempos, sudden stops, and an orchestral 

dialogue which ends without resolution, numerous sigh-motives, a-symmetrical phrases 

and the lamenting timbre of the oboe. 

Whenever Bellini desires to emphasize profound emotional situations he uses the 

orchestra as his tool, as if emotions are too intense to be expressed by words. This is 

shown in the opening Introduzione of Act II (Ex. 5), as well where the orchestra conveys 

Norma’s inner turmoil. Norma’s extreme emotional state is expressed by quick changes 

in contrasting dynamics, from ff  in m. 1 to pp in m. 5; sudden pauses and fermatas after 

extended chords (m. 2, 4, 11); a continuous ascending melodic line which starts in the 

bass register and culminates on a leading tone (mm. 5-10, 12-17); and a full texture 

throughout, the only exception being the touching cello aria con dolore, when the texture 

is reduced to strings only (mm. 27-41). The lament of the cello fades into a quietly 

threatening tremolo as Norma appears holding a lamp and a knife, planning to kill her 

children. This is a terrifying moment, maybe the most breathtaking moment of the whole 

opera. Killing your own children is far worse than killing yourself in the name of love.  

The theme of “the mother killing her children because of the lover/husband who 

betrayed her” is, of course, an old story. The primary example is Medea but there are 

dozens of other examples50. It is impossible to deal with this issue purely from the point 

of view of modern motherhood. In ancient Greek thought (carried on to some extent to 

Europe), the greatest tragedy that could happen to a man is that he would have no male 

 
50 See the following adaptations and versions:  
Margaret Garner was an enslaved African American woman in pre-Civil War America who was notorious 
(or celebrated) for killing her own daughter rather than allow the child to be returned to slavery. Her story 
was the inspiration for the novel Beloved (1987) by Toni Morrison, as well as for her libretto for the early 
21st century opera Margaret Garner (2005), composed by Richard Danielpour. See also Francesco Cavalli 
Giasone (opera, 1649); Jean-Baptiste Lully Thésée (opera, 1674); Antonio Caldara "Medea in Corinto" 
(cantata for alto, 2 violins and basso continuo, 1711); Marc-Antoine Charpentier Médée (tragédie en 
musique,1693); Georg Anton Benda Medea (melodrama, 1775) text by Friedrich Wilhelm Gotter; Luigi 
Cherubini Médée (opera, 1797); Saverio Mercadante Medea (opera, 1851) libretto by Salvadore 
Cammarano; Darius Milhaud Médée (opera, 1939) text by Madeleine Milhaud; Samuel Barber Medea ballet 
(later re-named The Cave of the Heart) in 1947 for Martha Graham and derived from that Medea's 
Meditation & Dance of Vengeance Op. 23a in 1955; Jacob Druckman's 1980 orchestral work, Prism, is 
based on three different renderings of the Medea myth by Charpentier, Cavalli, and Cherubini; Gordon 
Kerry Medea (opera, 1993), text by Justin Macdonnell after Seneca; Michael John LaChiusa Marie 
Christine, (Broadway musical); Mikis Theodorakis Medea (1991) the first in Theodorakis' trilogy of lyrical 
tragedies, the others being Electra and Antigone; Rockettothesky Medea (2008). For a comparison between 
Medea and Norma, see Naomi André, Voicing Gender, 158-164. 
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successor.51 Killing the children is the greatest punishment; in fact, it is the only way a 

woman lover can punish her male lover. Killing the lover is a much weaker punishment, 

since even if he dies, he will still have an heir to his name. At the end of this scene, Norma 

cannot bring herself to murder her children. She is so overwhelmed by the horrific thought 

that she has almost carried out her intent that she cannot bring herself to sing. Instead, the 

cello picks up her tune and expresses her feelings.52  

After the introduction, Norma starts with a hesitant recitative Dormono entrambi53 

(mm. 58-89), followed by the aria Teneri, teneri figli accompanied by strings only (mm. 

90-108) and the recitative Di che son rei? (mm. 109-133) which ends with her meeting 

with Adalgisa.54 The tension is built in the text and music simultaneously. Recitative: 

Norma approaches her sleeping sons and expresses her thoughts concerning their coming 

fate. She is accompanied by ascending semi-tones in 32nd notes p (Ex. 6: mm. 79-82); 

disrupted melodic lines (mm. 75-79, 114-117)55; and a recurring sigh-motive (Ex. 7: mm. 

83-88)56. Aria: Norma confesses of the voices inside her. The static chords accompanying 

the descending lyric melody of the aria (Ex. 8: mm. 90-107) reinforce the impossible 

dilemma that is presented in the text: “can I kill them? What have they done wrong?” (io 

li svenerò? Di che son rei?). Recitative: the text is emphasized with the repetition of the 

same note on “they are Pollione’s sons, that is their crime” (m. 113), the use of tremolo 

at the most striking moment when Norma raises her hand with the knife (mm. 119-122), 

and the descending melodic line when she has decided not to kill the children (Ex. 9: mm. 

125-128). Through this section, there are frequent tempo changes from Andante to Lento 

and to Agitato in order to stress Norma’s erratic emotions (mm. 87, 110 and 125).57 We 

see that Bellini uses the music to shape and reinforce Norma’s hesitations. Filled with 

 
51 In Jewish tradition, having no son means no one to say the kaddish (part of the mourning rituals in all 
prayer services as well as at funerals and memorials). 
52 A similar device is used by Bellini in his opera La Sonnambula. Edward Dent mentions that in the duet 
in Act II, the character Elvino is too overcome with emotion to sing, so instead, the orchestra plays the 
melody which Elvino will sing later, The Rise of Romantic Opera, 174-5. See Rosselli, The Life of Bellini, 
90-1 for how the devised scene of renunciation worked back into the opera. 
53 See Knapp's analysis, The Magic of Opera, 175. 
54 Rutherford finds that the dramatic recitative provided by Bellini and Romani is clearly structured to 
facilitate physical movement and gesture, La cantante delle passioni, 127-131.  
55 Measures are numbered in those three sections consecutively.  
56 Mary Ann Smart writes about 'the musical language of pain in the early nineteenth Italian opera' in 
'Bellini’s Unseen Voices', Mimomania: Music and Gesture in Nineteenth-Century Opera , University of 
California Press, (BERKELEY, 2004, pp. 69-100). 
57 Smart claims that “Bellini’s operas…are saturated with sigh figures: brief, highly conventional melodic 
patterns used to imitate the sounds of the body in pain or emotional distress.” All those shifts in tempo and 
gestures of human grief indicate Norma's psychological state, 71. See also Dent's description for these 
moments, The Rise of Romantic Opera, 175. 
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despair, she is overwhelmed by an impulse to kill her children, but motherhood triumphs 

over unrequited love.58  

Norma chooses Adalgisa to be the future stepmother of her children. She trusts 

her even though she is the new beloved of her ex-lover, her children’s father, Pollione. 

Despite being a duet, in Deh! Con te, con te li prendi in C major, Norma and Adalgisa do 

not sing together but alternately. It is a dialogue of convincing and negotiating her 

children's fate. But when Adalgisa tries to bring hope to Norma's heart she is actually 

repeating Norma's tune. Norma’s part in the duet is vigorous and proud. She is sure of her 

decision (mm. 5-30).59 The duet opens with a massive chord in ff, stops at a fermata and 

continues with a lightweight optimistic flowing tune that revolves around the major scale 

degrees I- IV- V (Ex. 10). This melody does not fit the desperation that is expressed in 

Norma’s request from her friend. Norma's pleas, “please be moved by the suffering of my 

heart” appear in a circular melody in sequences (mm. 21-27). This pleading "dance" 

sounds too nice to utter Norma's concerns. When she speaks about tanto strazio del mio 

cor ("the suffering of my heart") the music does not fit the words or reflect suffering; 

rather, it portrays a joyous atmosphere. This shows Norma's wish to maintain the image 

of the noble leader and respected woman. Although Norma is definitely an aggressive 

and demanding person as a leader, she does not dare to expose her weakness to the outside 

world, including her friend. So a cognitive dissonance has been created here between text 

and music.  

The last time Norma beseeches for her children’s life is in public and takes place 

in front of Pollione, her father and people. Her last aria at the final scene Deh! non volerli 

vittime  takes place minutes before she climbs up the pyre, after her secret was revealed. 

At this stage, Norma’s indiscretion is exposed and her fate is known and determined. The 

aria is subdued, written in e minor, piano throughout (Ex. 11). The low strings play a 

pizzicato pedal point on E, the violins play a repetitive sextuplet, omitting the first beat 

and the horns repeat the same notes intermittently. Norma’s intonation is restrained and 

she usually repeats the same short stepwise phrases (mm. 1-5). All the above 

characteristics create a static atmosphere, drained of emotion. However, when Norma 

approaches her father with the words Pensa che son tuo sangue (“remember that they are 

your blood” - mm. 10, 14), double dotted notes appear, expressing her despair and 

 
58 Earl of Harewood, The New Kobbé’s, 495.    
59 See Kerman’s analysis, Opera as Drama, 220.  
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anxiety. Descending notes convey her pleas and are intensified chromatically on abbi di 

lor pietade (“have mercy on them” - mm. 15-18).   

Norma the mother is a tortured soul who finds it impossible to sing. Consequently, 

some of her arias (in the mother-roll) have assumed the role of recitative. Instead of using 

the aria to state and declare emotions, Norma adopts the rhythms of ordinary speech to 

express her inner thoughts and feelings. Not expressive melody, but bits and pieces of 

syllables convey her fears, as if recitative style better portrays her conversation with 

herself. It seems that Bellini deliberately did not set Norma in the 'artificial' pose of 

singing when she is trapped and terrified of her intention to murder her own children. So 

he supplies her with hesitant, frozen, non- advancing recitatives that echo more naturally 

the speechless horror.  

In sum, at home, in her private sanctuary, Norma is free to be herself, but in front 

of other people, she is obliged to maintain the confidence of a leader. Nevertheless, even 

in public, Norma’s anxiety for her children's fate is clear. In Norma’s duet with Adalgisa, 

the melody is too cheerful to fit the text. The incongruity between text and music creates 

the sense of artificiality, Norma’s struggle to keep her façade in front of her friend. In the 

last aria, when Norma faces her father and tribe, the music is repeated static and inactive, 

illustrating how Norma is frozen but decisive, trying to ask for mercy for the last time. 

She keeps the minor mode while her people answer in major sottovoce still shocked from 

the news and the unexpected farewell. Norma the mother and Norma the leader are in 

constant conflict, neither allowing the other to function in full capacity. 

A Friend 

The story of Norma and Adalgisa is of two friends who have fallen in love with 

the same man; they know that they can no longer serve God because they have succumbed 

to mortal love. The difference between the two women lies in their status: while Norma 

is the revered high priestess; Adalgisa is a lowly servant who is afraid (at the beginning) 

to share her appalling secret with her supervisor. But Norma, due to personal experience, 

is aware that no individual, however devout, is immune to love. Even though she is 

overwhelmed to find out that her own lover is her girlfriend's new 'object' of love, Norma 

puts the blame on Pollione alone. She recognizes Adalgisa's purity and thus their 

friendship becomes stronger and is elevated to a bond between two women of equal level, 

regardless of their status. Norma identifies with her protégé and believes that they were 

both seduced and conquered by a terrible man. Bellini demonstrates the strong bond 
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between the two women by giving them the same melodies. Even when there is another 

character involved in the scene, they stay close and support each other. 

Norma’s and Adalgisa’s first duet Adalgisa (Act I, Scene 2) is divided to 4 parts, 

which slowly forges the bond between the two women:  

1) An introduction in an accompanied recitative [Andante sostenuto in B flat major 

(mm. 1-13)]: this section starts with monotonous chords played mainly by 

strings and projects a feeling of tension leading up to the revelation of the secret 

between the two women.  

2) Adalgisa’s confession, M’abbraccia, e parla, [Andante in B flat major (mm. 

13-47)]: in this accompanied recitative the accompaniment is usually laconic. 

It appears on significant words such as “love” (Amore - m. 17) and after 

“remorse” (rimorso - m. 21) in an accented f, or in pp morendo (mm. 42-43) 

where Adalgisa's "attention was on that handsome face". Since this is a turning 

point in the plot, the text sounds more dramatic being written mostly a-cappella 

when the accompaniment turns up in between phrases only.  

3) The memoirs aria Oh! Rimembranza! [Moderato assai in f minor (mm. 49-

114)].60 A solo flute (Ex. 12: mm. 51-58) sings an introductory melodic line 

opposite a 12/8 swinging motion in the first violin. This texture of flute, 

woodwinds and strings is similar to the texture of the aria Casta diva, in which 

Norma sings the famous prayer to the goddess who lets the moon shine and 

gives them courage and faith. Bellini specifically uses the flute to create an aura 

of eternal tranquility: he used it when the priestess approached a force majeure 

such as the goddess, and will use it later on, when Norma confronts her fate. 

Such moments are of spiritual elevation and deep concentration. Here, Bellini 

uses this texture when Adalgisa speaks of Pollione’s seduction, as it plunges 

Norma into reveries of the past, remembering the time when she herself fell in 

love with Pollione. The identical stories of Adalgisa and Norma in the memoirs 

aria are represented by identical recurrent melodic lines (Norma: mm. 52-55; 

Adalgisa: mm. 60-63 or 85-88). 

 
60 See about “unison of hearts” in the female duet by Pierre Brunel who is being cited by Littlejohn, The 
Ultimate Art, 170. 
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4) Annulment of vows Ah! Si, fa core: [Piú animato in C major (mm. 115-164)]. 

Bellini gradually introduces the sympathy and agreement between the two 

women: mm. 115-135 are a festive and ornamented aria coloratura in which 

Norma releases Adalgisa from her religious obligations and annuls her vows. 

Norma forgives her and encourages her "to be united with her beloved". In mm. 

135-156 Adalgisa is relieved since "her long suffering is calmed" so she repeats 

Norma's exact melody.  In most ensembles, Norma does not sing together with 

the other actors. Her melodic line is distinctly separate from those of the others. 

From measure 151, however, the two women sing in parallel thirds throughout 

the aria, and continue singing in parallel thirds even during their shared 

cadenza, which highlights, significantly, the text “it is not a sin to be in love”. 

With her friend, and only with her, Norma behaves (sings) as one does with a 

true partner. Since Norma sings the upper voice, then one can make a case for 

another interpretation: that Adalgisa “follows” Norma that it is she who tries to 

agree with Norma and wants to be similar to her. The first and second violins 

seal this duet in unison (mm. 159-164), expressing the unison of souls in 

empathy and love.   

The scene of revelation: [Scena e Terzetto – Finale I] Ma di’, l’amato quale fra 

noi si noma? in C major starts at the opening of the next terzet. Norma is interested to 

know “who is the young man? Which one of us is he? It is inconceivable that her friend’s 

beloved is her own lover Pollione. Her amazement is shown by an immediate change in 

the accompaniment: instead of two identical lines in the violins, only the first violin 

moves in nervous 16th notes. Compare to the last duet that ended with total unison of 

souls, one persona (symbolized now by one violin) is not 'part of the deal' when the 

subject of discussion is Norma's lover.61 From the moment Norma discovers that Pollione 

has betrayed her, she changes her tone, and at that moment, Pollione himself appears on 

stage.     

The texture is stormy with intense dynamics: sf (mm. 23, 24), a crescendo ending 

in subito ppp (m. 30), and ff (m. 59). Norma is furious; her melodic line climbs in 

sequences each time she calls Pollione fellon (traitor – mm. 50-53). The rhythm is 

syncopated in 'polonaise' style. This kind of a militant manner conveys certain 

characteristic rhythms such as the frequent division of the first beat with accentuation of 

 
61 See Littlejohn’s reference to Norma-Adalgisa roles concerning timbre, intonation and range, 163-4. 
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its second half. Also the ending of phrases on the third beat of the measure project anger 

and an aggressive mood, and the whole orchestra plays marcate (mm. 59-62). These 

angry musical gestures are aimed only at the traitor, not at Norma's female friend. We 

know this because of the stark difference in the music whenever the text refers to Pollione 

as opposed to the moments when the text refers to Adalgisa.  

The next duet turns to a terzet Oh! Di qual sei tu vittima (Ex. 13). Bellini divides 

the three characters (Norma, Adalgisa and Pollione) into couples. Norma opens the 

Andante and sounds decisive and authoritative. She uses the high register of her soprano 

voice in phrases full of breaks and 'breathing' starting with repeated accented notes to 

express anger (mm. 2-18). She takes on the role of the high priestess, more an advisor, 

less a friend. Norma and Pollione are no longer a couple, so Adalgisa and Pollione are 

paired instead (mm. 21-35). When later, both women sing together, it may portray them 

as the victims opposite to the seducer (mm. 35-53).  

The last meeting of the two women in the opera is a dialogue that occurs after the 

'murdering' scene at the beginning of Act II. This Scena e Duetto is organized in the 

following format62: 1) a recitative (Mi chiami, o Norma! mm. 1-36) in which Norma 

confesses that she has decided to put an end to her life, but first she makes Adalgisa swear 

that she will take her children to the Roman camp. The recitative is accompanied by 

strings, mostly in tremolo, thus representing Norma's painful decision. 2) A duet (Deh! 

Con te, con te li prendi) in which Norma sings a tranquil melody in moderate tempo in C 

major. The tune is comprised of symmetrical units of 4+4 repeated phrases in antecedent-

consequent format of V-I (mm. 6-9 & 10-13). However, when Norma reaches the refrain 

Adalgisa, deh! ti mova tanto strazio del mio cor ("Adalgisa, please be moved by the 

suffering of my heart"), the melody wanders, stressing Norma’s pleading (mm. 21-30). 

Adalgisa follows Norma with her own melody, asking persistently that Norma not 

abandon her children. But only when Adalgisa declares that she intends to tell Pollione 

everything does she revert to Norma's melody from the beginning of the duet (mm. 43-

67).    

From the above observations, we see that Bellini uses the same melody for his 

heroes whenever he intends to show empathy, agreement and involvement while the 

orchestral accompaniment reflects the changes in the mood of the speakers. For example, 

 
62 See also Hirshberg, Music and Drama, 81. 
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When Adalgisa encourages Norma to resume her responsibilities as a mother (mm. 31-

42), her intense plea is expressed by the strings, which change from steady eighth notes 

(in Norma's request) to triolas with a missing first beat (in Adalgisa's response). When 

Norma refuses to beg for Pollione's love (mm. 68-73), strings and bassoons express her 

anger, moving in syncopated triolas in ff following an accented second beat. When Norma 

urges Adalgisa "leave me, go" (Parti, va), the strings accompany her words with a 

'polonaise' aggressive militant rhythm (mm. 74-79), showing her objection to any kind of 

contact with Pollione. Thus, change in attitude or opinion affects the texture immediately. 

3) Duet - cavatina (Mira, o Norma, a’tuoi ginocchi) Andante in F major. The text 

consists of two verses, four lines each. Adalgisa presents the subject of the cavatina: “O 

Norma, look at these dear children of yours at your knees. Be moved by pity for them, 

even if you have no pity for yourself.” Norma repeats the theme Ah! Perché la mia 

costanza (“Oh why do you want to undermine my steadfastness with soft sentiment?”) 

and she continues: "when a heart is close to death it has no more illusions, no more hope”. 

Here again, Bellini uses similar melodic lines for both Norma’s and Adalgisa’s texts to 

reflect the closeness, support and similar world view of the two women.63 The theme is 

first represented by each character separately, and then sung together in parallel thirds by 

both women.  

4) Recitative (Cedi, deh! Cedi! – "Please give way!") Norma is convinced that 

Adalgisa’s intention is pure – her friend is willing to leave her lover for the sake of their 

friendship. The tempo changes to Allegro, and the urging rhythms in the accompaniment 

with dramatic pauses that are accentuated by fermatas indicate that this is a turning point 

in the dialogue. 5) Cabaletta Si, fino all’ore estreme (“Yes, you will have me as your 

friend”). Norma and Adalgisa pledge allegiance to each other and promise each other an 

eternal friendship. This duet in an F major Allegro follows the characteristics of their 

previous conversation Ah! Si, fa core: identical melodic lines of cheerful singing in 

parallel thirds reflect the firm friendship between them. After this duet, Adalgisa is no 

longer seen or heard because she has accepted her role and will dutifully fulfill Norma’s 

wish and take care of Norma’s children.64  

 
63 Kerman emphasizes that “when music comes back in an opera, the dramatic function is generally to show 
one event or action is experienced in terms of another”, Opera as Drama, 220.  
64 See the following references for Norma and Adalgisa's relationship: Catherine Clément in her 1980 essay 
as quoted by Littlejohn, The Ultimate Art, 169-170; Smith, O Patria Mia, 94 and Lalli, The Norma 
Conquests, 37. 
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In sum, though the orchestral accompaniment plays a role in depicting the 

friendship and self sacrifice of the two women, it is mainly through melodic 

manipulations that Bellini achieves this goal: understanding, empathy and similarity of 

situations are repeatedly expressed by parallel or identical melodic lines. In addition, 

since the two women reinforce each other and are optimistic concerning the future, their 

arias are in major and in fast tempo.  Not one moment of jealousy or conflict exists 

between them, but constant support and loyalty. The music implies that Bellini has a 

special interest and admiration towards women. Norma and Adalgisa are immersed in 

their private passion, but at the same time, they are both are aware of each other. They 

know they will never betray their loyalty to each other; they will stay even when there is 

a chance to escape.  

 

The Lover 

Pollione arouses such opposing and intensive emotions (love-hate-jealousy and 

revenge) in Norma that the music is designed accordingly. Norma's phrases are agitated, 

of wide range and many leaps; the orchestra is massive, using a lot of tremolo and 

additional percussion instruments. The bond between Norma and Pollione's is very 

different than the bond between Norma and Adalgisa. Pollione usually does not maintain 

a tune of his own. His tune is controlled by the woman he has betrayed. Norma, on her 

part, is eager to maintain her calm, so her outbursts are controlled and very few. The love 

duet appears at the end of the opera and does not depict unification of hearts, only tragedy.  

The first aria concerning Pollione Ah! Bello a me ritorna occurs towards the 

middle of Act I, in close proximity to Norma's thought of punishing the Roman ruler (at 

the end of the previous aria Fine al rito). Norma sings to herself while her father Oroveso 

and her people (chorus) alternately sing about the Day of Judgment. Ah! Bello a me 

ritorna in F major is in duple meter, optimistic, fast, chromatic (on a me ritorna) and full 

of embellishments. The aria moves in simple harmonic progressions of tonic-dominant, 

repeated twice and concludes with a joyful festive postlude in dotted rhythm. All the 

above create a festive atmosphere and portray on the one hand, Norma’s hope for the 

return of her beloved and on the other hand, her people's anticipation for defeating the 

rival.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 57 

While the aria Ah! Bello a me ritorna illustrates Norma's wishful thinking about 

her lover; the next aria Oh non tremare illustrates her disillusionment. Norma confronts 

Pollione right after she discovers that he is actually Adalgisa’s lover. All the characters 

in this scene are trembling: Adalgisa, who is between the Devil and the deep blue sea, is 

afraid to lose her friend’s support and be blamed for taking away her lover, and Pollione, 

who is recruited to defend his young lover is dumbstruck in front of his ex-lover. Norma 

is the only character in this scene who trembles out of jealousy, rage and anger, not fear. 

She warns Pollione, full of power and authority: trema per te, fellon, pei figli tuoi 

(“tremble for yourself, you traitor, and for your children"). The music reinforces Norma’s 

fury: it begins aggressively con tutta forza with tremolo in the strings. Norma's vocal line 

ascends in rage, but is interrupted by frequent pauses (mm. 42, 46, 49, 52) and fermatas 

(m. 53) projecting her choking anger. After a torrent of ascending and descending 

embellishments in 16th notes on the word felon ("traitor" - mm. 54-58), the entire orchestra 

responds with repetitive notes in fortissimo pounding the message home.65  

The next "reunion" appears in the finale of Act I, in the terzet of Norma, Adalgisa 

and Pollione Vanne, si: mi lascia, indegno. By now, Norma has realized that Pollione is 

no longer interested in her. She sends him away in anger, swearing that her curse will 

follow him wherever he goes. Pollione tries to defend himself, claiming that he is 

powerless, ruled by his new love, but ends up losing both women as Adalgisa does not 

want to be the cause of Norma’s sorrow. 

When Norma curses Pollione, her music is agitato assai in g minor (Ex. 14). 

Bellini creates an emotional storm perpetuum mobile with the violins’ triplets, the violas’ 

tremolo and the basses’ staccato. Norma's vocal line starts with short descending phrases 

separated by short breaks as if to imitate her breathing. When Pollione reacts, the 

accompaniment turns into ascending eighth notes in pizzicato, as an opposition to 

Norma’s movement. Adalgisa enters (m. 130) on the last quarter of the measure producing 

incongruent a-symmetrical phrases to his, while her melody is similar to Norma's and 

different from Pollione’s. Bellini keeps Adalgisa and Pollione as a couple, yet not of one 

mind. One special moment occurs in measures 147-151, when Norma, Adalgisa and 

Pollione sing three different texts in unison, showing how they are each holding onto their 

opinion. Bellini takes this scene to a climax, adding percussion such as timpani, cymbals, 

 
65 See also Littlejohn cites Brunel, The Ultimate Art, 162. 
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and tam-tam to reinforce Norma's rage, Adalgisa's pent-up anguish and Pollione's 

misfortune.   

In the third scene of Act II, in the recitative Ei tornerà, and similar to previous 

moments (Scena & Duet in Act I or the introduction to Act II), Norma talks about her 

private thoughts. She tries to convince herself (supported by Adalgisa's faith) that 

Pollione will beg to return and ask for forgiveness. Longings are actually presented before 

the recitative in an instrumental introduction, 17 measures of Andante maestoso with a 

melancholy melody "sung" by basses and bassoons, the woodwinds responding 

intermittently. Later, in the duet In mia man alfin tu sei (Ex. 15)66 Norma confronts 

Pollione and gives him the last chance to change his mind. Norma alternates between 

emotional arguments (Pollione has discarded their love, she has almost killed their 

children) and her authoritative power (she is the only one that can unchain him; she will 

take revenge upon hundreds of Romans). When she plays the trump card, promising she 

will punish Adalgisa, Pollione breaks down. He begs for Adalgisa’s life, offering himself 

instead. 

Musically, this duet can be divided according to the emotional intensity of the 

conversation between the two lovers-opponents:  

1) demanding an oath and confession: Allegro moderato in F major (mm. 1-53): 

10 measures of a cantabile instrumental prelude in strings and clarinet precede 

Norma’s entrance. The violins accompany Norma's line molto espressivo and 

maintain a quasi peaceful atmosphere despite the dramatic text. Norma is 

restrained. Only on specific words which are sung on high notes does she hint 

at the underlying strain. For example: “she can (posso) release him” (m. 15), 

"Adalgisa fuggira" (m. 23), or when she believes she can actually carry out her 

plan to kill her children (consumar – m. 48).  

2) Pollione’s rage: Più mosso (mm. 53-60) strings in pp and tremolo. First violins 

move in a restless staccato ascending motion repeating the same 16th note 

fragments. This texture stresses how much is Pollione is agitated from the news 

regarding their children. 

 
66 See also Clément’s description of the aria In mia man’alfin tu sei, Furies and Gods, 105-6.  
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3) Norma’s threat of a large scale revenge (to kill the Romans and punish Adalgisa 

on the pyre) and Pollione’s pleading: (mm. 61-87) in A flat major. This section 

starts with a militant accompaniment in dotted rhythm marcato, and a stormy 

leaping melody (mm. 61-67). When Norma mentions Adalgisa, (identifying 

Pollione's weakness) the melody rises gradually and chromatically in 

sequences without any breaks, using trills till it reaches ff with a pedal point on 

a diminished II (g flat) in the basses (mm. 68-72). Finally, Pollione begs mercy 

for Adalgisa (mm. 74-80). His melodic line is descending and disrupted when 

he offers to give up his own life. The violins’ accompaniment changes to a 

pattern of 3/16 and this section ends with Norma’s promise in a recitative (mm. 

80-87), declaring that she is determined to hurt him through his precious lover.  

4) The concluding section of this duet (mm. 88 and on) Più animato opens with 

Norma’s words Già mi pasco ne’tuoi sguardi. Norma rejoices Pollione’s 

downfall and the fact that she can make him as miserable as she. When she 

expresses her joy of revenge at measures 88-100, violins in pizzicato 

accompany her melody in which the notes are emphasized and repeated. This 

affect sounds like a victory song, rejoicing at finding the means to bend her 

enemy. When Pollione continues begging for mercy for Adalgisa’s life (mm. 

100-136), the strings’ accompaniment changes gradually from disrupted eighth 

notes in pp (m. 101-106) to continuous eighth notes in pizzicato (m. 107-113) 

then to militant repeated rhythm (mm. 117-124). From measure 117 onward, 

the accompaniment is energetic in a 'polonaise' style. Bellini thickens the 

texture in order to portray Pollione's intensified pleadings, and does not supply 

him with an independent tune of his own. Pollione is given Norma’s melody 

instead, thus showing his utter dependence on Norma (compare mm. 106-110 

with mm. 88-91).   

Starting at m. 137 (vivo Più), both Norma and Pollione sing the same melody in 

parallel thirds, each to a different text. This device may hint at Pollione's attempt to attain 

sympathy and convince Norma not to harm Adalgisa, or it may indicate of their sealed 

destiny, since they are both miserable. Norma cannot realize her unrequited love to the 

Roman proconsul and is forced to punish her girlfriend in order to avenge; Pollione cannot 

live without his new beloved and asks for mercy.  
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At this point, Bellini brings forth an Allegro postlude for full orchestra in dotted 

rhythm ff (mm. 145-155) to accompany Norma and Pollione, as if publicly proclaiming 

the fact that both are trapped in their cruel love.  

The only "love" duet during the whole opera Qual cor tradisti, qual cor perdesti 

takes place in public, minutes before the opera ends and marks the dramatic climax of the 

plot. Till now, we have been introduced to Norma and Pollione's relationships through 

memories, confrontations and accusations. Only now does Norma express a wish to be 

united with her lover in life and death. Only now does Pollione realize how brave and 

honest the mother of his children is, thus falling in love again: not when she demands 

repentance but when she decides upon self sacrifice. But words of love have no meaning 

or value at this moment, because real love between them is now impossible. This duet is 

accompanied throughout with fast and quiet 32nd tremolo beats in the timpani, and a 

steady accompaniment in the strings. Norma's tune which is repeated by Pollione consists 

of a five note ascending motive with a short break before the fifth note. This motive 

climbs higher each time it appears and descends on the words tu sei con me ("you are 

with me"), vita e morte ("in life and in death") and on sarò con te ("I shall still be with 

you"). These characteristics utter the trembling emotion of the two lovers and create an 

atmosphere of immobility and eternity.   

In sum, when Norma responds to Pollione, it is in a mix of emotions and Bellini 

uses an abundance of musical devices to that effect. There is a correlation between mood-

text and music including change in orchestration: the relaxed tune matches the façade of 

control and restraint; the tremolo and ascending melody convey stress; descending cut off 

phrases present pleas and mercy; or a resolute a-cappella recitative pass on Norma's strict 

verdict. Meaningful words such as the significant name of Adalgisa, or words concerning 

the action Norma is going to commit (can, carry out etc.) are stressed by the orchestration 

as well. Additional musical devices, such as special effects (trills, tremolo, an interrupted 

motive, sustained notes); rhythm (galloping, disrupted, dotted); tempo (vivo, agitato, fast, 

slow); timbre and texture (timpani, use of special percussion instruments, low or high 

voice range, unison singing and full orchestra), are also used to portray Norma’s 

emotions. Whenever Norma encounters her lover, in thought or in an actual confrontation, 

she has a strong reaction towards him. Bellini uses these musical means to show how 

strongly Pollione’s presence affects Norma’s decisions and actions.  
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Table 2 summarizes Bellini's musical characterization of Norma's main roles: 

Leader: (decisive) Largo e maestoso recitative – a cappella and accompanied by full 

orchestra, dotted rhythms, militant hymn, pastoral choral; (comforting) cantabile aria 

with instrumental introduction in solo flute, long drawn out melody.  

Mother: (troubled) instrumental opening and a hesitant recitative with frequent tempo 

changes, stormy tremolo, abrupt stopping, extreme change in dynamics, diminished 

seventh chords, sigh motives, lamenting cello, solo oboe, static chords, aria in a 

recitative style, no correlation between music & text, a-symmetrical phrasing. 

Friend: (strong bond) arias in major mode, same melodies, parallel thirds, voices in 

unison, symmetrical units of repeated phrases. 

Lover: (fury & revenge) change in accompaniment, syncopated / dotted rhythms, high 

register, phrases full of breaks, repeated accented notes, wide range of melodic lines, 

leaps, fermatas, massive orchestration & additional percussion instruments, tremolo, 

Pollione has no independent tune.  

Table 2 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

 This paper described Norma's five facets as they are depicted in the opera: Norma 

the leader, Norma the daughter, Norma the mother, Norma the friend and Norma the 

lover. In four of the five facets,  Norma is an unpredictable person, thus her roles are not 

typical at all. As a leader, she delayed the attack of her people's enemy; as a daughter she 

does not expose her depth of feelings till the last minute; as a mother she almost kills her 

own children; as a friend she is not jealous of her friend who stole her lover. But only in 

the role of a lover does Norma behave in an expected manner. As a lover, Norma is 

moody, vulnerable, insecure, and as a result, manipulative. She takes advantage of her 

status as a dominating ruler. This behavior can shatter and overshadow the God-fearing 

image of Norma and she might be perceived as an untrustworthy person. When the 

heroine is torn between two major forces, love and duty, love wins. Norma loses her 

senses, sacrifices herself for unrequited love, and betrays her nation in the process.  

In each of the five facets that constitute Norma's personality, there are two 

opposing states: the noble and authoritative Norma in contrast to the loving but wounded 

Norma who seeks comfort and refuge. As a leader, Norma is authoritative towards her 
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people but seeks comfort from the Gods she worships. As a daughter, Norma is a decisive 

dominant ruler like her father, but begs for help to save her children. As a mother, Norma 

is authoritative towards Adalgisa when she asks her to take care of her children but 

agonizes about the fate of her children in the safety of her home. As a friend, Norma is 

authoritative when she annuls Adalgisa’s vows to allow her to love, but is then hurt at the 

revelation of who that lover is. As a lover, Norma is authoritative towards Pollione as she 

has the power over his life and freedom but at the same time is hurt at his betrayal. In the 

end, the pain of unrequited love conquers her, and the solution she chooses is extreme; 

she must die on the pyre to try and regain both her honor and her love. Thus, the noble 

Norma and the wounded Norma are eventually united. 

From the powerful opening till the final crisis, this opera is driven by the unclear 

loyalties of the priestess who betrays her nation, herself and also experiences betrayal by 

others. Norma is both the Druid warrior and the rebel. She delivers the message of priestly 

justice but is a captive of the society whom she rules. But Norma's duplicity is hidden 

from the other characters, who see her only in her duties as a mystic priestess. Before 

Norma enters, Pollione describes her as a furious avenger, and then she appears in full 

majesty, in total control of herself and her people. Only later does Norma reveal her 

passion to Pollione, a passion that is not in line with her elevated position. It is at that 

point that Norma allows the audience to enter her inner sanctum. 

The layers of Norma's personality are revealed in a process of surprising turns and 

false expectations throughout the opera. Norma is a woman who can forgive despite her 

deep jealousy and who turns vengeful feelings towards herself. The love duet between 

Pollione and Norma is not genuine. We expect a love duet to be passionate and emotional 

but in reality, Pollione and Norma exchange tunes but never sing together. Warmth and 

the ability to love are instead shifted to the evolving relationship between Norma and 

Adalgisa.      

Pollione and Norma have no time to realize their love, because the same moment 

Pollione comprehends that he has been mistaken about Norma, he loses her. Norma's role 

in the relationship starts off as a strong woman of faith and status but ends as a broken 

woman pleading with her chaperon. When Pollione expects and fears that Adalgisa is 

about to be punished on the pyre, he is stunned to see that it is actually  the mother of his 

children. The fearless Norma expresses a calm authority, a long way from the furious 

woman she was when she called for war. She goes to her death together with Pollione, 
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but we do not hear any appeasing duet. Even in such a public moment, Norma's words 

are heard as a kind of a daydream, expressing a melancholic surrender.  

The irony of Norma's status is fully exploited in the opera. When Norma appears 

for the first time, she is an isolated public figure who reveals her emotions to no one but 

herself, while her people sing a different tune. From the beginning, Norma is depicted as 

an inaccessible figure, but her loneliness is tinged with a hint of someone who is familiar 

with love. Her children, a living testimony of her deeds, are not capable to comfort her or 

fill in the void. On the contrary, they even enhance her loneliness.  On the other hand, 

when Norma hears Adalgisa's confession of her love to Pollione, she does not feel lonely 

anymore, and the music expresses this by evoking the sad memory of happiness that she 

once had. The strong and happy connection between the two women sparks hope for a 

solution of the conflict. But this is of course false hope and Pollione's entrance throws 

Norma back to her loneliness with a new feeling of a bitterness, cruelty and frustration. 

Betrayed by her lover, Norma prepares for her death, just to be surprised again by 

Adalgisa's attempts to instill new hope. No one but Adalgisa believes that Norma could 

conquer Pollione's heart again.   

The final crisis in Norma presents one last ironic turn when Norma expresses 

remorse and solves her problems in a concession act. For a long time, Norma was caught 

in the mercy of her ambivalent desires, Pollione's actions and the demands of her people. 

Her decision to confess and face the consequences enables her to expropriate control even 

from fate itself. However, once Norma takes control of her life,   she also gives up her 

life: the chance to live, to love and to raise her children, as she knows her punishment 

would be death.  And even death cannot resolve the conflict between patriotism and love. 

Norma chooses to die according to the tradition against which she has committed a crime 

and in doing so, she reinforces the holy power she has served - she hands herself to the 

Galian leader. Pollione indeed sings of eternal love, but her people's chorus hastens to 

warn that she will be cursed also in her death. So when the curtain falls, Norma returns 

to her loneliness. 

One of the major tools through which Bellini demonstrates Norma's psychological 

states is the orchestra. Although criticized for his orchestration,67 Bellini is known to be 

a skilled operatic dramatist.68 Norma's character is intensified through Bellini’s music. 

 
67 Knapp, The Magic of Opera, 170, 175. 
68 The passage Dormono entrambi (in the beginning of act II) for instance, demonstrates such a 
constructing. 
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As we have seen, the orchestra has a significant function during the dramatic moments of 

the opera.69 The bel canto melody is supported by an accompaniment that fits the text, the 

persona and the mood of occasion. A peaceful accompaniment can hide a 

deliberate restraint of the character; the use of different kinds of tremolo and frequent 

tempo changes (during ecstatic moments) indicate changes in temperament or 

atmosphere; an employment of solo instruments such as flute, oboe or cello imitate the 

soloist in his / her aria; and independent instrumental introductions sometimes substitute 

or prepare the heroine in key arias. Bellini designs the melody according to the emotional 

state of the figure: sigh-motives and interrupted melodies resemble human responses such 

as breathing, crying or mourning; joyful melodies express an accomplished purpose or 

plan, and a wide melodic range can symbolize aspirations not yet fulfilled or weak points 

of the characters.  

However, Bellini's music also enhances false expectations, thus strengthening the 

dramatic plot. For example: the calming melody of the flute in the introduction of Casta 

Diva gives no  hint of Norma the sinner; Bellini deliberately depicts Norma as a strong 

calm person and does not  reveal her personal problem; The women's duet  should reflect 

jealousy, but instead, it is a  cheerful  song of identical melodic lines in parallel thirds. 

Another surprising example is the final love duet which turns out to be not a love duet 

but a declaration of intentions. Norma uses words as crudel Romano repetitively while 

Pollione asks for her forgiveness. These words do not express love, but rather aloofness 

on Norma's  part. Although Norma and Pollione are going to be at last united on the pyre, 

they sing successively, never together.        

Bellini told one of his librettists that Norma, “is exploring the human soul in slow 

motion on different levels and allowing for sudden, swift changes of direction as well."70 

I believe that indeed, the human soul is best understood through the roles it takes on 

through life. Norma's personality derives from her multiple roles in life – lover, priestess, 

friend, mother and daughter. Bellini uses each role dramatically and musically to reveal 

all the levels of Norma's character, step by step, from the most obvious traits to her 

innermost insecurities.  

  

 
69 See other references to Norma’s orchestration: Littlejohn, The Ultimate Art, 161-2, and Grout, A short 
History, 360. 
70 Letter to Carlo Pepoli, in Vincenzo Bellini, Epistolario, ed. (Luisa Cambi, 1943), 400, as cited by 
Deathridge, Reminiscences of Norma, 226.  
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Musical Examples: 

Ex. 1: Bellini, Norma, Act I, Scena e Cavatina, Sediziose voci mm. 5-26  

5 

9 

13 

17 

21 

25 
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Ex. 2: Norma, Cavatina con Coro, Casta Diva, mm. 16-21 

16 

19 

Ex. 3: Act II, Scena VII, Coro, Guerra, Guerra! mm. 1-20 

1 

7 

13 
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Ex. 4: Act I, Scena VII, Norma e Clotilde, Instrumental introduction,  mm. 1-27 
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Ex. 5: Act II, Scena prima, Introduzione, mm. 1-41 
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Ex. 7: Act II, Norma: Andante, mm. 83-89 

83 

87 

Ex. 8: Act II, Norma, mm. 90-97 

90 

94 

Ex. 6: Act II, Dormono entrambi, recitative, mm. 79-82 

79 
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Ex. 10: Act II, Duet, Deh! Con te li predi, mm. 1-17 

1 

6 

11 

16 

Ex. 9: Act II, Norma, mm. 123-129 

123 

128 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 71 

 

 

Ex. 11: Act II, Finale, Deh! Non volerli vittime, mm. 1-18 

1 

5 

9 

13 

16 
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Ex 12: Act I, Scena VIII, Oh, rimembranza! mm. 50-60 

50 

 

Ex. 13: Finale Act I, Oh! Di qual sei tu vittima, mm. 1-14 

1 

5 

8 

12 
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Ex. 14: Finale Act I, Vanne, si: mi lascia, mm. 100-111 

100 

104 

108 
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Ex. 15: Act II, Scena x, In mia man alfin tu sei, mm. 1-23 
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EL HUMOR NEGRO EN EL TEATRO. UNA PERSPECTIVA INVERTIDA 

Black humor in theatre. reverse perspective 

 

IBARRA, Inés71 
 

 

Resumen 

El teórico teatral Patrice Pavis, define a la composición paradójica como la técnica dramatúrgica 
con la que cuenta el escritor con el fin de invertir la perspectiva de la estructura dramática. La 
noción de perspectiva también nos parece interesante evocar dado que nos remite a la idea de una 
mirada que se construye. A esto se le puede agregar, que el escenario puede pensarse como aquel 
lugar en el cual se calcula cómo será mirado lo que se expone. Esta variable, poco atendida, 
permite reconstruir el tipo de convención presupuesto. Asimismo, el procedimiento de la 
composición paradójica no sólo es un recurso textual sino que tendrá efectos estilísticos en tanto 
que será más frecuente encontrar composiciones paradójicas en algunas obras determinadas ¿Será 
entonces posible asociar este procedimiento a determinados estilos teatrales, autorales o epocales? 
Nos arriesgamos a señalar que si prestamos atención a una serie de escenas cortas en las que se 
observen en su puesta en escena reminiscencias de humor negro a través del análisis y 
comparación de sus poéticas, se podrá apreciar entonces cómo funciona esta categoría estética 
como uno de los recursos de la composición paradójica para invertir la perspectiva de la estructura 
dramática de una obra. 
 

Abstract 

Patrice Pavis, defines the paradoxical composition as dramaturgical technique with which the 
author has to reverse the perspective of dramatic structure. The notion of perspective it is 
interesting also, because brings to mind the idea of a look that is built. We can added, that the 
stage is the place in which the director can calculate what it will be looked. Also, this variable 
allows the possibility to reconstruct the type of convention. Furthermore, the paradoxical process 
of composition is a resource not only textual but have stylistic effects while compositions will be 
more frequently found in certain works paradoxical Will then this procedure can be associated to 
specific theatrical styles, authorial or epochal? We risk to point out that if we pay attention to a 
series of short scenes in which they observe in their staging reminiscent of black humor, through 
analysis and comparison of their poetry, then you can appreciate how this aesthetic category as 
one of resources to invest composition paradoxical perspective of the dramatic structure of a work. 
 
 
Palabras-clave: Teatro - Composición paradójica – Cómico - Estética 

Key-words: Theatre – Paradoxical Composition – Comic – Aesthetics  

Data de submissão: Novembro de 2011 | Data de publicação: Março de 2012. 

 
71 IBARRA INÉS – Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). ARGENTINA. E-mail: 
ibarraines81@yahoo.com.ar 
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1. INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores venimos abordando el rasgo de lo cómico como una 

categoría estética aplicada al la producción de las artes escénicas.  

 Nuestro interés se centra en tomar lo cómico como categoría estética. Esto quiere 

decir que podemos encontrar al menos dos acepciones del concepto de lo cómico, una 

referida al género y la otra referida a lo que denominamos como categoría estética. Ambas 

acepciones tienen reglas que las diferencian. En principio, sostenemos como hipótesis 

que lo cómico se transforma en categoría estética cuando funciona como filtro, corte, 

encuadre y cuando se presenta como contrapunto en la trama. Ya está cristalizado que lo 

cómico es una característica humana. Y hay estudios que confirman que en las 

condiciones más miserables de la existencia se recurre al humor para sobrevivir (RUDY 

& ELIAHU TOKER, 2003). En definitiva lo que intentamos sostener es que la estética 

construye una mirada que recorta a través de lo cómico un tratamiento estético posible de 

aquello humanamente irrepresentable.         

No cabría en este trabajo realizar un estudio extensivo sobre lo cómico en general, 

porque para ello deberíamos mencionar los importantes trabajos aportados con respecto 

a esta temática como los de Sigmund Freud, Bergson, Baudelaire, Pirandello entre otros, 

por lo tanto nos enfocaremos en la manera en que lo vemos materializarse.  

Lo primero que podría mencionarse es que la categoría estética de lo cómico opera 

en un nivel de tensión. Precisa de la tensión para funcionar. Gerard Genette en un estudio 

sobre la parodia sugiere que “lo cómico no es otra cosa que lo trágico visto de espaldas” 

(GENETTE, 1982, p. 26). 

Considerando la tensión como elemento constitutivo, encontramos cierta analogía 

estructural en la conformación de lo cómico como tal y en la conformación del lenguaje 

teatral. La analogía encontrada se refiere a que el teatro que venimos estudiando, el 

occidental, se estructuraría a partir del modelo actancial, es decir, el elemento que 

estructuría al lenguaje en cuestión es la existencia de líneas de fuerzas (no paralelas) que 

se manifiestan en tensión.  

El modelo actancial del que hablamos es el que se desprende de los estudios sobre 

relato de Vladimir  Propp (1928) a partir de un corpus de cuentos rusos. Para ello, el autor 

encontró que en todas las fábulas estudiadas había un esquema de siete partes (actantes) 

y cada una de ellas tiene una determinada función dentro del relato.  
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De esta manera, la utilidad del modelo está dada en la posibilidad de reducir el 

mundo dramático en las infinitas combinaciones de estas funciones.  

A partir de  Propp, no fueron pocos los autores que lo retomaron. En el caso del 

teatro particularmente, Anne Ubersfeld (1977) aplicó este modelo leído a través de 

Souriau (1950) y Greimas (1966).   

En consecuencia, esta forma, la de líneas de fuerzas en tensión, la vemos 

representada en lo que llamamos cómico. Para que lo cómico se produzca y por 

consecuencia tenga un efecto risible, más allá de toda definición que pueda darse, 

observamos que necesariamente tienen que existir fuerzas que se opongan. Si pensamos 

por ejemplo en una secuencia de acciones simple, como la de un hombre caminando por 

la calle, lo cómico se estructurará como un cambio no habitual en su transcurso.  

El ejemplo canónico es el del hombre que caminaba y tropieza con una cáscara de 

banana que termina trinándolo al piso. Por otro lado, también podemos encontrar estas 

fuerzas en oposición en el teatro cuando pensamos en el texto y su interpretación que hace 

que el enunciado tome distancia de la expectativa previsible en su enunciación. Por 

ejemplo un hombre serio pidiendo ayuda para nuestro hombre tras la caída por la banana 

lo hace descostillándose de risa en el piso. 

Intentando aproximar un paso más, nos dimos cuenta de que el concepto de lo 

cómico no nos permite metodológicamente avanzar en el análisis de las muestras que 

tomamos. La razón de ello es que era ciertamente forzado nombrar como cómico aquello 

que estamos mirando en obras teatrales que en su temática se refieren a aspectos trágicos 

de la humanidad o lo humano pero en su forma el tratamiento dado produce efectos 

risibles. 

La cuestión que tal vez más incomoda es que hablar de lo cómico nos remite 

demasiado al género y precisamente, el corpus que nos interesa claramente no pertenece 

al género de lo cómico. Es por ello que vimos necesario realizar un esquema en el que 

podamos ubicar este corpus de obras. Y fue entonces que pensamos en el concepto de 

humor. Este concepto, reenvía a un estado que puede ser tanto “bueno” como “malo” y 

de alguna manera, aunque abordamos el humor risible, nos desligamos de una asociación 

cristalizada. 
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Ahora bien, llevando el concepto a nuestro campo, el de la estética teatral, implica 

tratar de definir el humor (como diferente al campo de lo cómico) y observamos que se 

lo ha analizado desde varios puntos de vista, desde el arte, la filosofía, hasta la ciencia sin 

llegar a una sola conclusión. Por esta razón, no se puede partir de una sola concepción del 

humor. 

Sin embargo, encontramos que es más frecuente la utilización de la definición 

tradicional de humor que fue aportado por S. Freud en el año 1927 y que la encontramos 

analizada por Oscar Steimberg en Sobre algunos temas y problemas del análisis del 

humor gráfico: 

“El locutor del dicho humorístico tematiza o manifiesta en principio un 
sufrimiento, una ofensa recibida del mundo exterior. El efecto placentero 
-que también es descripto por Freud en tanto efecto compartido por 
emisor y receptor- devendría de un ahorro en emoción, al subordinarse la 
ofensa al principio del placer a través de la confirmación, mediante el 
acto de humor, de la "grandeza" del yo” (STEIMBERG, 2001, p. 103). 

En consecuencia, no pareciera muy desacertado considerar al humor como una 

categoría -estética- y ubicarlo en el medio entre lo cómico y lo trágico y asimismo, 

distanciándose de las emociones suscitadas por lo trágico y lo cómico, es decir, que en el 

medio de esos dos ejes podríamos encontrar obras teatrales que a través del recurso 

humorístico pongan en tensión lo trágico y lo cómico, al mismo tiempo que se distancia 

de uno y otro. 

La negrura que le agregamos es para darle una mayor precisión al lector y de esta 

manera pueda anclar el concepto de negro con el corpus que trabajamos. Aunque Pavis 

habla de comedia negra, al mismo tiempo se retracta señalando que “de la comedia la 

obra sólo tiene el nombre” (1998, p. 78). De esta manera, si hablamos de humor negro se 

sabe que son textos que se refieren al mundo de manera pesimista. 

 

2. HUMOR EN ESCENA 

¿De qué manera entonces aparece el humor? ¿Cuáles son sus 
procedimientos? ¿Cuáles son los principales elementos que 
participan en al construcción del humor? 

Para realizar un análisis de cómo los procedimientos humorísticos aparecen en escena 

recordamos dos conceptos del teórico teatral Patrice Pavis que nos parecen claves, dado que 

nos podrían permitir abordar al teatro desde sus reglas de generación para luego pensar en su 

procedimiento humorístico. 
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El primero de ellos es el de la composición paradójica y la define como la técnica 

dramatúrgica con la que cuenta el escritor dramático con el fin de invertir la perspectiva 

de la estructura dramática.  

Pavis señala al menos dos maneras en que puede darse esta inversión (PAVIS 

1998, p. 86): 

a- El Intermedio cómico que consiste en insertar un episodio cómico en plena situación 

trágica. 

b- La figura de la ironía que consiste en mostrar la ironía del destino de un personaje 

trágico  

 

¿Será posible pensar la composición paradójica como un recurso con la que 

cuenta el humor?  

Vayamos a un estudio de caso: la obra Campocómico (2005) con dramaturgia de 

Javier Santanera y José Luis Valenzuela y dirigida por este último, está principalmente 

basada en la trilogía de Primo Levi, y sus relatos de sobrevivir el Holocausto.  

La obra tendrá entonces, como universo temático el campo de concentración y de 

este fondo resalta el personaje de un prisionero que a su vez se convierte en un contador 

de chistes y realiza su show. Hay en esa configuración cierto reenvío al stand up. Los 

chistes tienden mayoritariamente a referirse a la supervivencia en  el campo. Y será esta 

tensión el elemento que configura el monólogo de principio a fin. 

Observamos que la obra comienza con una serie de chistes que funcionan como 

carta de presentación del cómico Son chistes más bien típicos de humor judío. De este 

modo, se obtiene un primer plano del cómico que dista del prisionero. Lo que nos da a 

entender que se trata de un prisionero es fundamentalmente el vestuario. Harapos de 

camisa y pantalón más gorro a rayas. En cuanto al contenido de los chistes, de a poco, irá 

virando hacia la zona oscura del campo y aparece un segundo plano: el espacio del campo 

y la supervivencia específicamente. 

Podría decirse que los dos elementos de la composición paradójica se encuentran 

presentes en este texto. Veamos un ejemplo de intermedio cómico en la siguiente réplica: 

-(…) Se escucharon varios disparos, un largo silencio y ya nunca más volvió (Shepszel) a 

escuchar a su mujer ni a sus hijas. 

Dichoso de él, diría Elías (…)- 
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Es interesante agregar al aporte de Pavis, que así como tenemos intermedio 

cómico como recurso del cual se prevé determinados efectos de sentido, también 

podríamos pensar en un “intermedio trágico” que tiene similares efectos. El siguiente 

ejemplo ilustraría lo que estamos refiriendo: 

El personaje se prende un cigarro mientras hace aparecer carteles con los 

siguientes textos:  

-(…) ¿Es lindo el amor, no? / 14 meses dura la pasión /  16 días la alegría por ganar 

la lotería / 1 hora la conmoción mundial por la masacre de Krieve / 15 minutos la muerte en 

cámara de gas  (…). 

La otra figura que mencionamos en la figura de la ironía. Ésta la observamos, por 

ejemplo, hacia el final. El personaje demora el final de cierre de su show: 

-(…) ¿El espectáculo no les gustó? Les pido mil disculpas. Disculpas, disculpas, disculpas, 

disculpas, disculpas… 

¡Ah! Ya entiendo. Lo que ustedes están esperando es el remate de esta historia. Lo único que 

interesa en realidad es el remate, es lo más importante. No se preocupen, amigos, puedo 

asegurarles que tengo preparado para ustedes un buen remate (…) 

Comencemos, ¿Cuánto me dan por este gorro que perteneció al minero armenio Levon 

Bobosian? ¿Quién ofrece más? ¿Cuánto? ¡Un millón al señor! 

¿Y cuánto por esta camisa que perteneció al poeta Tadeuz Borowski y luego pasó a manos 

de mi amigo personal, el ingeniero Primo Levi? ¿Cuánto señores? ¡Tres millones ahí! 

 
Mientras sigue el personaje con el remate, se proyecta un texto a un costado en el 

que se observa un listado de países que fueron escenario de masacres y genocidios 

seguido por cifras millonarias que guiñan la cantidad de muertes de casa uno de esos 

países dando cuenta, en cierto modo, de que el Holocausto no ha sido el único genocidio 

que ha sufrido la humanidad. 

 Finalmente, los objetos rematados son todos aquellos que se observan en escena, 

incluido el vestuario del personaje. Asimismo, puede apreciarse que los objetos están 

claramente derruidos y las prendas  convertidas en harapos. 
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3. LA PERSPECTIVA DEL HUMOR 

La noción de perspectiva también nos parece necesario introducirla dado que nos 

remite a la idea de construcción de una mirada escénica. Es decir, el escenario puede 

pensarse como aquel espacio en el cual el director calcula cómo será mirado lo que se 

expone. Pues todo lo que está dentro del escenario a la vista del público, todo significa, 

todos son signos. Esta variable de la perspectiva, poco atendida, permite reconstruir el 

tipo de convención presupuesto. 

En la obra traída a ejemplo vemos como la construcción del personaje es coherente 

con la perspectiva elegida: la ruptura de la cuarta pared en tanto el personaje interpela al 

público. Cuando  cuenta chistes, se los cuenta al público, los mira, los cuestiona y les hace 

preguntas directamente. Asimismo, la obra construye dos personajes: el del contador de 

chistes, y el prisionero. Y se observa que el primero tiende a invisibilizar al personaje del 

prisionero, pues se trata de un comediante y ya no un actor. El contador de chistes supone 

un efecto de borramiento en cuanto a la construcción de personaje y exige la ruptura de 

la cuarta pared puesto que el cómico se dirige al público creando ese efecto de 

transparencia. En este sentido, las palabras importantes aquí son borramiento y 

transparencia y es necesario dar cuenta de que estos efectos son tan construidos como los 

de la invisibilación.   

 

4. A MODO DE CIERRE 

Para finalizar diremos, en primer lugar, que es posible ver que esta obra en 

particular tiene una estructura en la que observamos dos niveles de teatralidad que se 

cruzan. Se construyen dos espacios, dos personajes, dos historias. El espacio del stand up 

y el espacio del campo de concentración, el cómico que se desdibuja del personaje del 

prisionero, el relato del cómico y el relato del prisionero. 

Además de estos cruces, la composición paradójica parece ser la estructura sobre 

la que se erige el texto y su puesta en escena. El aspecto cómico parece convocado por 

esa jocosidad propia del espacio del stand up y llevado a un espacio tortuoso. ¿Será que 

la estetización del humor procede como un filtro? 
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La distancia tanto con la identificación y la catarsis, como con el extrañamiento 

absoluto, la interpelación al público, la caída de la cuarta pared, mostrar el carácter 

construido del teatro… ¿Se podrán agrupar estos elementos dentro del campo del humor?  

Según ciertas líneas de corriente teórica un rasgo característico de estilo de época, 

el de ésta, es la hibridación, la mezcla y cruces de lenguajes. ¿Será que el humor fue lo 

suficientemente permeable para dejarse nutrir por otras raíces? 
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Resumo 

Este artigo descreve o processo empírico de um estudo (2005), cujo objetivo reside na aferição 

do impacto do teatro, no desenvolvimento do aluno com deficiência mental (DM) em contexto 

escolar público. As áreas estudadas são as aprendizagens, a interdisciplinaridade, o civismo, a 

autoestima, o autoconceito, a criatividade e a inclusão, em contextos normalizantes. Os métodos 

utilizados consistem na observação direta e na entrevista semiestruturada, a professores e outros 

profissionais da área da DM, encarregados de educação, alunos portadores de DM em contextos 

de teatro, alunos sem DM, psicólogos e um ator. 

 

Abstract  

This paper describes the empirical process of a study (2005), whose objective inhabits in the 
gauging  

of the impact of the theater, in the development of the pupil with mental deficiency (MD) in a 

public school context. The studied areas are the learning, the inter subject study, the civic values, 

the self-esteem, the self-concept, the creativity and the inclusion, in normalizing contexts. The 

methods that we used consist of the direct observation and the non-structured interview, directed 

to teachers, other professionals of the area of the MD, people engaged in the education field, 

pupils with and without MD, psychologists and an actor. 
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INTRODUÇÃO 
 

A conceção deste trabalho surgiu de todo um processo de maturação, 

desenvolvido ao longo de uma caminhada profissional de nove anos (como docente das 

disciplinas de Inglês e de Português do secundário, do recorrente, do terceiro ciclo do 

ensino básico e de dois anos no apoio educativo), durante a qual o teatro surgiu de forma 

regular e recorrente. 

Nessa deambulação entre viver os dilemas de um ofício (quase) impossível, na 

inquietude da dúvida, na imprevisibilidade dos acontecimentos, na confrontação diária 

com a alteridade e a diferença, na multiplicidade de interações, nesta constante 

perplexidade face à fragilidade, tornou-se urgente converte-la em força.  

Surgiram, neste contexto, várias urgências – ser público e ser ator na aparente 

privacidade dos bastidores de uma sala de aula; escutar o silêncio que esmaga e que grita; 

acender o desejo de comunicar; acreditar quando mais ninguém acredita; dar um sentido 

diferente ao estar na Escola, ao aprender, ao Ser Professor, ao estar na Educação Especial. 

Durante esse percurso, o teatro surgiu, essencialmente, como estratégica lúdico-

pedagógica no âmbito do projeto de área-escola ou da própria disciplina de Inglês e de 

Português – teatro declamado, teatro de fantoches, sombras chinesas, jogos didáticos, 

role playing, story telling, etc. 

Num dado momento, a tomada de consciência do potencial didático e inclusivo 

dessa estratégia no seio da diversidade suscitou interrogações, reflexões e, gradualmente, 

foram-se formulando hipóteses. 

Ao cabo de algumas experiências concretizadas, envolvendo alunos com DM, 

verificou-se que, apesar de não ser a panaceia universal, o teatro promovia a sua 

autoestima, o desenvolvimento do seu autoconceito, as suas aquisições, a sua interação/ 

socialização com a turma, com outros elementos da escola e da comunidade (quando as 

peças eram apresentadas fora do contexto escolar) e, ainda, o envolvimento parental em 

contextos não ligados ao foro da DM.  

Todo este processo parecia, assim, facilitar a integração do aluno com DM rumo 

a uma inclusão efetiva e afetiva. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 86 

No entanto, trata-se de uma experiência pessoal e as conclusões foram-se criando 

de forma intuitiva, não tendo, por isso, sido sujeitas a uma avaliação ou a uma 

comprovação. 

Parte-se, portanto, indutivamente para a pergunta de partida deste projeto, ou seja, 

de uma experiência individual para o que se espera ser uma realidade mais abrangente: – 

Poderá o teatro otimizar as aprendizagens do aluno com DM e potenciar a sua inclusão? 

Tendo como ponto de partida a vivência pessoal/ profissional e no sentido de 

responder à interrogação de partida e de confirmar ou infirmar as hipóteses formuladas, 

este projeto estrutura-se em dois grandes momentos: um primeiro capítulo com um 

enquadramento teórico e um segundo capítulo de cariz empírico.  

No primeiro capítulo são desenvolvidos temas e conceitos como a DM, a inclusão, 

as origens e algumas definições de teatro e são descritos os instrumentos do teatro na sala 

de aula. Neste processo recorreu-se à consulta de inúmeras obras de vários teóricos e 

estudiosos das áreas em investigação. 

No segundo capítulo é descrito todo um processo metodológico de investigação 

que pretende, fundamentalmente, verificar a importância do teatro (Expressão Dramática 

ou Oficina de Teatro), como estratégia lúdico-pedagógica e inclusiva, no 

desenvolvimento do aluno com DM; desdobrando-se, este objetivo, por sua vez, em 

objetivos mais específicos que, por razões estruturais inerentes ao projeto, serão mais 

adiante explanados. 

Em virtude da natureza do objeto em estudo, optou-se pela entrevista e pela 

observação direta como métodos fidedignos de investigação, no sentido de analisar o 

trabalho desenvolvido por professores e outros profissionais ligados à Educação 

Especial, no âmbito do teatro incluindo pessoas com DM, e de conhecer as opiniões e 

perspetivas de outros intervenientes, como os próprios indivíduos com DM, os seus 

encarregados de educação, os seus pares e psicólogos. 

Posteriormente a esses registos de experiência, procedeu-se à análise de conteúdo das 

várias respostas, como autêntica estrutura material de plausibilidade. 
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METODOLOGIA  

Os manuais de metodologia das ciências sociais começam normalmente por 

sublinhar que a escolha do método se encontra sempre na contingência do objeto de 

estudo, dos objetivos e da arquitetura teórica. Para Quivy e Campenhoudt (2003, p. 15) 

“no que respeita à investigação social (…) importa, acima de tudo, que o 
investigador seja capaz de conceber e de pôr em prática um dispositivo 
para a elucidação do real, isto é, no seu sentido mais lato, um método de 
trabalho. Este nunca se apresentará como uma simples soma de técnicas 
que se trataria de aplicar tal e qual se apresentam, mas sim como um 
percurso global de espírito que exige ser reinventado para cada trabalho”. 

Deste modo, a pergunta de partida e os objetivos a ela adjacentes, emergem de um 

processo de maturação, desenvolvido ao longo de uma caminhada profissional, como 

docente das disciplinas de Inglês e de Português do secundário, do recorrente e do terceiro 

ciclo do ensino básico e de dois anos enquanto docente do apoio educativo (ver, por favor, 

Anexo XI).  

Durante este percurso o teatro surgiu de forma regular e recorrente, 

essencialmente como estratégica lúdico-pedagógica e inclusiva no âmbito do projeto de 

área-escola ou das próprias disciplinas de Inglês e de Português – teatro declamado, 

teatro de fantoches, sombras chinesas, jogos didáticos, role playing, story telling, etc. 

Trata-se, no entanto, de uma experiência pessoal e as convicções foram-se 

arquitetando de forma intuitiva, não tendo, por isso, sido sujeitas a uma avaliação. 

Tendo presente que o ponto de partida era a vivência pessoal/ profissional, para 

Quivy e Campenhoudt (2003, p. 26) é conveniente ter em linha de conta que:  

“Em ciências sociais, a nossa bagagem supostamente «teórica» comporta 
numerosas armadilhas, dado que uma grande parte das nossas ideias se 
inspiram nas aparências imediatas ou em posições parciais. (…) 
Construir sobre tais premissas equivale a construir sobre areia. Daí a 
importância da rutura, que consiste precisamente em romper com os 
preconceitos e as falsas evidências, que somente nos dão a ilusão de 
compreendermos as coisas”.  

Importava, portanto, ter acesso a uma amostra mais ampla e tomar contacto com 

experiências similares, envolvendo o teatro e a DM, no sentido de verificar se se tratava, 

ou não, de uma realidade mais abrangente, em torno da qual se pudesse construir uma 

teoria e extrair conclusões válidas. Para tal, optou-se pela entrevista, pela observação 

direta e pela análise do trabalho desenvolvido, das diferentes perspetivas, vivências e 

opiniões de uma amostra de intervenientes em projetos que envolvem deficientes mentais 

no teatro; amostra essa, que será posteriormente descrita. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 88 

  1.1. Pergunta de partida e objetivos  

 Parece-nos fundamental que, no arranque de um projeto de investigação, o 

investigador esteja consciente da importância da interrogação de partida, no sentido em 

que esta lhe permitir exprimir com exatidão e objetividade o que ele pretende saber, 

elucidar e, em última análise, compreender melhor. 

A este propósito, Quivy e Campenhoudt (2003, p. 31) afirma que: 

“Uma investigação é, por definição, algo que se procura. É um caminhar 
para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com todas as 
hesitações, desvios e incertezas que isso implica (…). Por conseguinte, o 
investigador deve obrigar-se a escolher rapidamente um primeiro fio 
condutor tão claro quanto possível, de forma que o seu trabalho possa 
iniciar-se sem demora e estruturar-se com coerência”. 

 É, pois, da experiência individual de realização de peças de teatro com alunos, 

que se parte indutivamente para a pergunta de partida, que serve de eixo central a este 

projeto, que se espera que seja clara, exequível e pertinente: 

 

– Poderá o teatro otimizar as aprendizagens do aluno com DM e potenciar a sua 
inclusão? 

 
Tendo, então, como ponto de partida esta pergunta, pretende-se com esta pesquisa 

tentar dar-lhe resposta, pelo que consideramos como objetivo geral:  

 

– Verificar a importância do Teatro, como estratégia lúdico-pedagógica e 

inclusiva, no desenvolvimento do aluno com DM. Este objetivo, por sua vez, desdobra-

se em objetivos mais específicos no sentido de identificar até que ponto o teatro, em 

relação à criança/ jovem com DM, é capaz de: 

 Fomentar a sua inclusão; 

 Potenciar as suas aprendizagens (das áreas preceptivas, motoras, verbais, 

cognitivas, sócio afetivas, cívicas entre outras); 

 Desenvolver o seu autoconceito como indivíduo pleno, tomando 

consciência dos seus diversos potenciais; 

 Promover a sua autoestima; 

 Facilitar a criação de contextos normalizantes, para o indivíduo e para a 

sua família, não circunscritos à esfera da sua deficiência. 
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1.2. Formulação de Hipóteses 

Tendo em conta a pergunta de partida e os objetivos que se pretendem alcançar, 

colocámos as seguintes hipóteses no sentido de confirmar ou infirmar algumas 

convicções que se foram arquitetando. 

Seria, pois, legítimo termos a veleidade de pretender que o teatro na escola, e não 

só, facultando vivências virtuais aos indivíduos com DM, promova a estruturação de 

emoções que edificam a sua autoestima?  

O teatro, através do conhecimento acerca do Mundo e do Outro, pode incitar ao 

próprio autoconhecimento?  

O teatro, através do apelo a diferentes realidades, é capaz de estimular a 

imaginação do indivíduo com DM, libertando-o, assim, das limitações inerentes à sua 

deficiência?  

É possível, através do teatro, desenvolver no indivíduo com DM competências 

das áreas sócio afetivas, cognitivas, entre outras?  

O teatro é capaz de fomentar o sentido de responsabilidade, hábitos de 

solidariedade e de entreajuda entre todos os envolvidos?  

O teatro é suscetível de promover nos pares dos indivíduos com DM a tolerância 

pela diferença, favorecendo assim enquadramentos de inclusão?  

Os espetáculos e outras apresentações de projetos finais de teatro ampliam os 

contextos normalizantes de interação sócio afetiva da família do deficiente mental para 

além da esfera da deficiência? 

Confirmar com acuidade todas estas hipóteses é, em última análise, proceder a 

uma avaliação do teatro como estratégia lúdico-pedagógica e inclusiva. Contudo, a 

avaliação deste processo não é objetivamente mensurável. Podemos começar por 

considerar que o que é pedagógico pode não ser, necessariamente, o processo, mas antes 

um determinado momento ou uma sequência de momentos. Por outro lado, tendo o teatro 

uma relação estreita com a autoestima, como é que esta se avalia? E pode a criatividade 

ser numericamente quantificável e sujeita a um tratamento estatístico? 

 

1.3. Instrumentos de Recolha de Informação 

Os instrumentos de recolha de informação foram criados no sentido de procurar 

confirmar as hipóteses colocadas, ouvindo e observando quem mais diretamente interveio no 

processo de desenvolvimento das crianças/ jovens com DM incluídas em atividades teatrais. 
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Do processo indutivo, anteriormente descrito, partiu-se, portanto, para a 

investigação em termos qualitativos e, impondo-se alicerçar a pesquisa num eixo de 

abordagem empírica, optou-se pela entrevista semi-dirigida e pela observação direta/ 

participante, como meios privilegiados da investigação, para uma melhor análise das 

experiências dos sujeitos em estudo. 

 

 

1.3.1. Observação Direta  

 

Para Quivy e Campenhoudt (2003, p. 164),   

“a observação engloba o conjunto de operações através das quais o 
modelo de análise (constituído por hipóteses e por conceitos) é submetido 
ao teste dos factos e confrontado com dados observáveis. Ao longo desta 
fase são reunidas numerosas informações. (…) A observação é, portanto, 
uma etapa intermédia entre a construção dos conceitos e das hipóteses, 
por um lado, e o exame dos dados utilizados para as testar, por outro”. 

Na opinião de Peretz (1998, p. 5) a observação consiste “à se trouver présent et 

mêle à une situation sociale pour l’enregistrer en s’efforçant de ne pas la modifier”. 

O que o investigador faz no terreno é, no dizer de Costa (1986, p. 132), observar 

“ (…) as pessoas, as atividades, os comportamentos, as interações, as 
maneiras de fazer, de estar e de dizer, observa[r] as situações, os ritmos, 
os acontecimentos”. 

Isto é, quem investiga capta tudo o que as suas capacidades sensoriais forem 

capazes de percecionar e processar cognitivamente e que se revelem pertinentes para o 

estudo em curso. 

Importa, aqui, distinguir a observação direta da observação indireta, no sentido 

em que a primeira é 

“… aquela em que o próprio investigador procede diretamente à recolha 
das informações, sem se dirigir aos sujeitos interessados. Apela 
diretamente ao seu sentido de observação” (QUIVY & 
CAMPENHOUDT, 2003, p. 165). 
 

Na observação indireta, por seu turno Quivy e Campenhoudt (2003, p. 166), 

“… o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada 
e (…) ao responder às perguntas, o sujeito intervém na produção da 
informação. Esta não é recolhida diretamente, sendo, portanto, menos 
objetiva”. 
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O objetivo em optar pela observação direta neste projeto era percecionar ações e 

interações, dinâmicas, desempenhos, relações e pessoas. Para tal, procurou-se partir para 

o processo sem orientações prévias, embora com a convicção de que se transportava já 

um universo mental polvilhado de teorias, conceitos e preconceitos, que condicionaria a 

abordagem e a perspetiva do observador. Era, portanto, urgente procurar recolher os 

dados da forma mais imparcial e objetiva possível, sem condicionar os enfoques e, de 

algum modo, comprometer os resultados da observação. 

Importa salientar que a realidade real é sempre subjetiva, densa, complexa, 

diversa, polissémica, em si mesma intangível a qualquer olhar. O que captámos são 

meramente pedaços que dependem de um processo reflexivo de atenção (GIDDENS, 

1996). 

Por outro lado, a observação é condicionada pela nossa presença, na medida em 

que esta, por si só, comunica e interfere. Para Watzlavick, citado por Costa (1986, p. 135), 

“... il suffit de la présence d’autrui pour que tout comportement, actif ou 
passif, intentionnel ou pas, presente un caractère communicationnel et 
constitue une communication. Comme il n’y a pas de nom-
comportement, on ne peut non plus ne pas communiquer”. 

 Partindo desta consciência, optou-se por observar, participando, salvo no que diz 

respeito a duas escola E.B. 2/3 e a três associações de apoio comunitário à pessoa com 

DM, nas quais se recorreu à entrevista semiestruturada. Tratou-se, portanto, de uma 

observação direta participante, no que concerne, apenas, à experiência pessoal (ver, por 

favor, Anexo X); todavia, em relação aos projetos desenvolvidos em outras instituições 

escolares e sociais, a observação foi de pendor indireto. 

Para avaliar o impacto do teatro nos sujeitos com DM era “preciso circunscrever 

o campo das análises empíricas no espaço, geográfico e social, e no tempo” (QUIVY  & 

CAMPENHOUDT, 2003, p. 157), dado que aqui importava recolher apenas os dados 

úteis e pertinentes, partindo diretamente das hipóteses formuladas. 

Assim, o campo de análise tinha que ser, claramente, limitado ao contexto dos 

ensaios das peças de teatro e outras ocasiões de socialização como, por exemplo, as 

apresentações das mesmas peças.  

Os dados que a investigação necessitava para testar as hipóteses partiam da observação 

dos sujeitos com DM em interação com os seus pares e o professor/ encenador e, ainda, 

do envolvimento das famílias dos sujeitos com DM nos projetos teatrais em curso. 
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A observação desta interação e envolvimento era organizada em torno de temáticas 

relacionadas com o potencial do teatro, nomeadamente, no que diz respeito aos aspetos 

pedagógico, interdisciplinar, cívico, promotor da autoestima e do autoconceito, 

estimulador da imaginação e fomentador de contextos normalizantes. 

Assim, impunha-se organizar uma grelha de observação que definisse 

objetivamente o campo de análise com o intuito de controlar as observações efetuadas 

nessas mesmas áreas. 

Grelha I – Divisão das temáticas observadas em função dos sujeitos em estudo 

 

Dentro de cada temática, consideraram-se questões, às quais o investigador respondia 

de forma informal, registando e descrevendo, o mais detalhada e isentamente possível, o 

desempenho de cada um dos observados.  

Quando os observados não estavam diretamente envolvidos no processo, como 

aconteceu com os Encarregados de Educação, relativamente à área do civismo, por exemplo, 

recorria-se à entrevista semiestruturada no sentido de obter elementos a este respeito. 

 

 
1.3.2. Entrevistas 

Ao contrário do que se verifica através do inquérito e por questionário, a metodologia 

da entrevista tipifica-se por um contacto direto entre quem investiga e os seus interlocutores, 

assumindo o primeiro uma função pouco diretiva.  

Na sequência deste raciocínio, para Quivy e Campenhoudt (2203, p. 191) 
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“nas suas diferentes formas, os métodos de entrevista distinguem-se pela 
aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interacção 
humana. Corretamente valorizados, estes processos permitem ao 
investigador retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão 
muito ricos e matizados”. 

De facto, pretendia-se através deste método, instaurar “uma verdadeira troca, durante 

a qual o interlocutor do investigador exprime as suas perceções de um acontecimento ou de 

uma situação” (Ibidem), procurando-se que esses fossem objetivamente relacionados com as 

suas vivências em projetos de teatro envolvendo crianças/ jovens com DM. 

Fazer perguntas é, segundo Foddy (1996, p. 1) encarado  

“… como uma forma rentável (frequentemente a única) de obter 
informações sobre experiências passadas, motivações, crenças, valores e 
atitudes, enfim sobre um conjunto de variáveis do foro subjetivo não 
diretamente mensuráveis”. 

 

Importava, pois, através de perguntas abertas, aceder “a um grau máximo de 

autenticidade e de profundidade (…)” (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2003, p. 192) 

centrando as questões em torno das hipóteses de trabalho, “sem por isso excluir os 

desenvolvimentos paralelos suscetíveis de as matizarem ou de as corrigirem” (Ibidem).  

De certo modo, esta opinião é secundada por Blanchet (1985, p. 109) ao afirmar que: 

“O género não diretivo na conversa incita a pessoa a contar as suas 
experiências e a exprimir os seus sentimentos – produz representações de 
factos e de opinião e leva-a a interrogar-se, a refletir sobre o que diz, a 
avaliar o interesse ao olhar do entrevistado, a questionar, explorar e 
estruturar a sua relação pessoal aos temas propostos”. 

 

Por outro lado, ao falar, a pessoa torna-se presente, deixa o seu testemunho. Conversar 

sobre o que se sentiu/sente e pensa aproxima, humaniza a atmosfera, confere um rosto à 

teoria. Procurou-se, portanto, apesar de se ter um conjunto estruturado de perguntas, dar 

espaço ao entrevistado para se exprimir livremente, conferindo-se, assim, à entrevista um 

registo de conversa.  

Apesar de se ter em mente que se tratava de um processo dialético no qual, não raras 

vezes se impunha o deixar fluir, convinha ter por base um conjunto de perguntas-guias.  

Durante o processo foi tomado em linha de conta que qualquer discurso consciente 

tem a dupla característica de representar os acontecimentos, os pensamentos e de refletir sobre 

os mesmos. 

Neste sentido, escutar o modo como os vários interlocutores vivenciaram o teatro 

ligado à DM permitiu ao investigador relativizar a própria experiência, aprofundando, dessa 

forma, o seu conhecimento sobre o impacto do objeto em estudo. 
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Assim, na expectativa de que os entrevistados expressassem o que pensavam e 

sentiam em virtude das suas vivências relacionadas com o teatro e a DM, foram elaboradas 

entrevistas semiestruturadas (VER Anexo III) que pretendiam responder a algumas temáticas 

concretas, como se pode verificar através da grelha seguinte: 

 

Temas Perguntas 

Aprendizagens  

(das áreas preceptivas, 

motoras, verbais, 

cognitivas, sócio afetivas, 

entre outras) 

PROFESSORES/ OUTROS PROFISSIONAIS 

“Que áreas e que competências podem ser desenvolvidas no aluno com DM através do 

teatro?” 

 “Poderá o teatro ser um meio para transmitir ao aluno com DM conhecimentos sobre: 

 As próprias deficiências? 

 O teatro enquanto forma de arte e todas as outras nele englobadas? 

Exemplifique. 

 As áreas curriculares/ conteúdos programáticos? 

 Os valores cívicos fundamentais? 

 A linguagem? 

 A comunicação não-verbal?” 

“Que outras aprendizagens podem ser realizadas pelo aluno com DM através do teatro?” 

 “O teatro estimula a imaginação e a criatividade do aluno com DM? De que formas?” 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 “O que acha que o seu filho poderia aprender através do teatro? O que gostaria que ele 

aprendesse?” 

ALUNOS COM DM 

“Aprendeste/ estás a aprender alguma coisa ao fazer teatro? O quê?” 

PARES SEM DM 

“Aprendeste alguma coisa com esta peça? E o teu colega – achas que aprendeu alguma 

coisa?” 

PSICÓLOGOS 

“Considera que o teatro permite desenvolver a linguagem verbal e não-verbal no indivíduo 

com DM ampliando-lhe, assim, as capacidades comunicativas?” 

“Acha que o teatro pode contribuir para desenvolver técnicas de concentração e de 

autodisciplina no indivíduo com DM? 

Interdisciplinaridade PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS 

“Considera que o teatro proporciona a interdisciplinaridade? Que disciplinas pode 

envolver?” 

Civismo PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS 

“Poderá o teatro ser um meio para transmitir ao aluno com DM conhecimentos sobre (…) 

Os valores cívicos fundamentais?” 
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Inclusão PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS 

“Considera que o teatro facilita a inclusão do aluno com DM? De que forma?” 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

“Considera importante o seu educando fazer teatro? Porquê?” 

PARES SEM DM 

“Ficaste a relacionar-te com o teu colega de uma maneira diferente? O que mudou?” 

PSICÓLOGOS 

“Pensa que o teatro permite tratar de questões relacionais entre vários elementos de um 

grupo, facilitando a inclusão do indivíduo com DM? De que forma(s)?” 

“Considera que o teatro facilita a criação de um ambiente securizante? O que tem que ser 

assegurado?” 

Autoconceito/  

Autoestima 

PSICÓLOGOS 

“Acha que o teatro pode promover a autoestima e um autoconceito positivo por parte do 

indivíduo com DM? De que forma?” 

PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS 

“Considera que a experiência foi positiva para o aluno? A que níveis? Como?” 

Criatividade PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS 

O teatro estimula a imaginação e a criatividade do aluno com DM? De que formas? 

Envolvimento parental 

em contextos 

normalizantes, não 

circunscritos à esfera da 

deficiência 

PROFESSORES/ OUTROS PROFISSIONAIS 

“Os encarregados de educação envolveram-se de alguma forma no projeto de teatro em 

participava o aluno com DM?” 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

“O seu educando conversa em casa sobre as sessões? 

Já alguma vez viu o seu filho em palco? Iria à escola se ele fosse representar? O que pensa 

que sentiria?” 

“Envolve-se de alguma forma no projeto de teatro do qual o seu filho faz parte? De que 

forma?” 

ALUNOS COM DM 

“Gostavas que os teus pais viessem ver? Achas que é possível?” 

PSICÓLOGOS 

“Parece-lhe pertinente que a família também se envolva no projeto de teatro? De que forma 

e por que razões?” 

Grelha II – Divisão das temáticas sobre as quais incidiram as questões das entrevistas 

 

1.3.2.1. Razões das Perguntas 

 A) PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS 

 

  As entrevistas aos Professores e a outros Profissionais visavam apurar qual o 

comportamento que os seus alunos/ utentes com DM adotaram, que papel desempenharam e 

que tipo de intervenção tiveram; de que forma a experiência beneficiou ou não a pessoa com 

DM; se o teatro estimula a imaginação e a criatividade do indivíduo com DM, 

exemplificando; se o teatro favorece ou não a sua inclusão do aluno e de que forma; que áreas 

e que competências podem ser desenvolvidas no aluno com DM através do teatro. 
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No que diz respeito às aprendizagens, consideramos que as questões, embora 

formuladas de formas diferentes repetem-se, na medida em que são três as que se referem às 

competências, às áreas de aprendizagem e aos conhecimentos que podem ser adquiridos 

através do teatro. Convém relevar, todavia, que esta repetição é de cariz intencional, pois, 

pretende explorar e aprofundar o potencial pedagógico do teatro, facultando ao interlocutor, 

através da paráfrase dessa grande questão, várias oportunidades para refletir e partilhar a sua 

opinião sobre o tema. Verificando-se, no decorrer da conversa, que o entrevistado 

demonstrava sinais de ter esgotado a temática, passava-se, de imediato, à questão seguinte. 

As questões relacionadas com a interdisciplinaridade do teatro e a sua presença ou não no 

currículo, apesar de não estarem relacionadas diretamente com a problemática da DM, são 

colocadas no sentido de apurar a transversalidade e pertinência pedagógica da estratégia 

dramática. Por último, questiona-se estes interlocutores relativamente ao tipo de 

envolvimento por parte dos Encarregados de Educação, caso este se tenha verificado. 

 

B) ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

As questões colocadas aos Encarregados de Educação tinham por objetivo apurar 

se o teatro tinha ou não importância para o seu educando e se deveria, ou não, estar 

incluído num currículo alternativo; se o educando frequentava com prazer as atividades 

ligadas ao teatro e se partilhava em casa essa experiência; se houve mudanças no 

comportamento global do educando desde que faz teatro e em que aspetos; se 

demonstrava interesse em ir assistir à peça na qual o seu educando estava incluído e o que 

sentiria ou sentiu, na eventualidade de já ter alguma vez assistido; de que forma se 

envolve, ou não, no projeto de teatro no qual o educando está integrado e, finalmente, o 

que o que pode ser aprendido pelo seu educando através do teatro e o que seria prioritário 

que ele aprendesse. 

 

C) INDIVÍDUOS COM DM 

As perguntas dirigidas aos Indivíduos com DM que já tiveram, ou estão a ter a 

experiência do teatro, pretendiam apurar se estes participavam com prazer essas 

atividades; que papéis escolheriam desempenhar; o que aprenderam ou estão a aprender 

ao fazer teatro e, por último, se gostariam, ou não, que os pais/ família/ encarregados de 

educação fossem assistir à apresentação da peça. 

 

 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 97 

D) ALUNOS SEM DM 

Os Pares sem DM foram introduzidos na amostra com o intuito de aferir se foi 

aprazível, ou não, a experiência de teatro com o par com DM e por que razões; se 

consideraram que o par com DM desempenhou o seu papel; se a experiência, de algum 

modo, contribuiu para a edificação de um melhor relacionamento entre ambos, 

favorecendo, assim, a inclusão do indivíduo com DM; se aprendeu algo de novo com a 

peça, procurando saber até que ponto teatro transmitiu e transmite conhecimentos; se o 

teatro era importante, ou não, para o par com DM e em que sentido e, por fim, se deveria 

existir a disciplina de teatro. 

 
E) PSICÓLOGOS  

Algumas das perguntas colocadas aos Psicólogos, embora formuladas de forma 

diferente, giram em torno de questões relacionadas com o bem-estar emocional do 

indivíduo com DM ao nível individual e relacional. Importava aprofundar tanto quanto 

possível esta temática por parte destes interlocutores, que por razões, essencialmente, 

inerentes à sua formação, estariam mais aptos a explorar o impacto do teatro na vertente 

psíquica e sócio-afectiva. Assim, questionam-se estes interlocutores quanto à capacidade 

do teatro tratar de problemas de natureza psicológica no indivíduo com DM, de questões 

relacionais (facilitando o processo de integração), de criar um ambiente securizante, de 

promover a autoestima e o autoconceito positivos (e de que forma), de ampliar as 

competências comunicativas, de desenvolver técnicas de concentração e de autodisciplina 

e de ter repercussões na vida futura do indivíduo com DM; se era importante para o seu 

desenvolvimento que o teatro fosse oferecido como opção curricular e, finalmente, se era 

pertinente que a família se envolvesse no projeto, de que formas e por que razões. 

 
F) ATOR 

A inserção deste interlocutor no conjunto da amostra pretendia obter uma 

perspetiva mais diversificada do teatro, incluindo a vivência profissional de um Ator “de 

craveira”, com prévia experiência dramática envolvendo indivíduos com DM. 

Assumindo, à partida, que escutar um ponto de vista tão diferente dos demais consistiria 

uma mais-valia, optou-se por conceder uma considerável liberdade de expressão ao 

inquirido, não dirigindo tanto a entrevista como no caso dos interlocutores anteriores, no 

sentido de explorar, o mais profunda e espontaneamente possível, o potencial artístico do 

teatro e o seu impacto no desenvolvimento global da pessoa com DM.  
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1.4. SELEÇÃO/ CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

No sentido de atingir os objetivos deste projeto, procurou-se auscultar uma 

amostra representativa constituída por vinte e cinco pessoas que, de formas muito 

diversas, contactaram com crianças/ jovens portadores de DM: 

 Professores (quatro) e outros profissionais (uma animadora cultural e dois 

terapeutas da fala) que desenvolveram projetos ligados ao teatro e que incluem ou 

incluíram indivíduos com DM moderada/ profunda; 

 Encarregados de educação (quatro) de indivíduos com DM envolvidos em teatro; 

 Alunos com DM (quatro) envolvidos em teatro;  

 Alunos sem DM (seis), colegas dos alunos com DM, também envolvidos nos 

projetos de teatro; 

 Psicólogos (três); 

 Ator (um). 

 

1.4.1. PROFESSORES 

 

 Professor A – Doze anos de serviço, do 2º ciclo, grupo de Inglês. A experiência à 

qual se refere foi desenvolvida no âmbito de ocupação de tempos livres numa E.B. 

2, 3, com uma turma do 5º ano, na qual o M, um aluno portador de Síndroma de 

Down, estava integrado; 

 Professor B – Vinte e três anos de serviço, 3º ciclo, Português e Francês. 

Experiência e formação em teatro, tendo já participado em diversos projetos e 

frequentado várias formações (“Oficina de Voz”, “Técnica Vocal para 

Professores”, “Oficina de Teatro”, entre outras); 

 Professor C – Trinta e um anos de serviço, do 2º ciclo, grupo de EVT, já na 

reforma. Desenvolveu projetos de teatro no âmbito de ocupação de tempos livres 

nas escolas onde lecionou, da área-escola, da área projeto e, sempre que possível, 

da sua disciplina. As peças de teatro eram sempre apresentadas em festividades 

escolares; 

 Professor D – Vinte e oito anos de serviço, formação de base como professora do 

1º ciclo, com especialização em Educação Especial e doze anos de docência nesta 

área. Atualmente a trabalhar no Núcleo de Apoio Educativo duma EB. 

Desenvolve teatro com os alunos do Apoio Educativo.  
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1.4.2. OUTROS PROFISSIONAIS 

 
 Animadora Cultural – Nove anos de serviço. Dinamiza uma companhia de teatro, 

chamada “Era uma Vez”, inserida numa associação de apoio à deficiência, 

constituída por indivíduos com paralisia cerebral e DM moderada e profunda. 

Interessa-se, fundamentalmente, pela divulgação pública das capacidades destes 

indivíduos, não sendo, portanto, a sua prioridade intervir pedagógica ou 

terapeuticamente na deficiência. 

 Terapeuta da Fala A – Quatro anos e meio de serviço numa CERCI, faz teatro 

amador e desenvolve o teatro enquanto atividade ocupacional com um grupo 

heterogéneo de deficientes mentais com idades compreendidas entre os treze e os 

quarenta e um anos; trabalha como freelancer em clínicas e em escolas com 

crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem e outras patologias da 

comunicação; interessa-se, particularmente, pelo trabalho com a Voz; 

 Terapeuta da Fala B – Vinte e um anos de serviço como terapeuta da fala; há 

quatro anos como Coordenadora duma CERCI. Tem promovido e organizado 

juntamente com uma equipa multidisciplinar espetáculos de teatro que são 

posteriormente apresentados à comunidade. 

 

1.4.3. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
 Encarregada de Educação de A  – Trinta e sete anos, com o 4º ano do ensino 

básico, empregada de limpeza, mãe de cinco filhos, casada em segundas núpcias, 

sendo o seu educando em estudo fruto do primeiro casamento. Parece ser uma 

mãe preocupada, embora pareça já não conseguir exercer controle sobre o 

comportamento de A, que frequentemente evidencia sentimentos de revolta e de 

agressividade; 

 Encarregada de Educação de B – Vinte e nove anos, com o 5º ano do 2º ciclo, 

vendedora de peixe na lota de Matosinhos, viúva, com dois filhos, um dos quais 

já tem processo em Tribunal de Menores. Parece ser uma mãe cuidadosa em 

termos de higiene e vestuário com o seu educando, no entanto, não só não tem 

manifestações de afeto, como é verbalmente agressiva e ameaça de maus-tratos 

caso o educando não cumpra as tarefas domésticas que lhe foram solicitadas. 

Geralmente apresenta um hálito com odor forte a álcool e a tabaco; 
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 Encarregada de Educação de C – Trinta e oito anos, com o 4º ano do ensino básico, 

empregada de limpeza e cozinheira num restaurante; com dois filhos e um 

casamento em processo de rutura. Parece ser uma mãe preocupada, mas bastante 

ansiosa em relação às suas responsabilidades laborais, tendo, por isso, pouca 

disponibilidade para acompanhar o seu educando; 

 Encarregada de Educação de D – Quarenta e três anos, curso de Tradutora-

Intérprete, atualmente desempregada; casada, com três filhos, evidencia sinais de 

viver desafogadamente; exprime-se particularmente bem. Parece ser uma mãe 

bastante envolvida na educação do seu filho, tornando-se, por vezes, até, bastante 

reivindicativa. Revela bastante interesse em que o seu educando siga a atividade 

musical e teatral, preocupando-a o facto de ele sair da escola no próximo ano e 

não estar, ainda, encaminhado para nenhuma outra instituição. 

 

1.4.4. ALUNOS COM DM 

Selecionámos para a nossa amostra um grupo de quatro crianças/ jovens do 2º e 

3º ciclos, com idades compreendidas entre os catorze e os dezanove anos de idade. O 

contacto estreito com estes alunos, com alguns dos Encarregados de Educação e com os 

professores que incorporavam os Conselho de Turma e do Apoio Educativo, forneceu-

nos todo um manancial informativo fundamental para traçar um perfil acerca dos 

discentes no que diz respeito ao fundamental da sua vida académica e pessoal. 

 Aluno A – Catorze anos, do sexo masculino com DM moderada, a frequentar o 6º 

ano de escolaridade, um curso de carpintaria, tipo 1. Provém do Bairro do Seixo, 

um bairro social da zona suburbana do Porto. As suas áreas fortes são as motoras. 

É particularmente autónomo e eficaz a lidar com máquinas (computador, 

telemóvel, retroprojetor, datashow, leitor de vídeo/dvd…), característica que já se 

revelou bastante útil para uma peça de teatro encenada no anterior ano letivo (“A 

Menina Azul”). As competências menos desenvolvidas são nas áreas cognitivas 

(memória e fluência verbal, cálculo, raciocínio abstrato, leitura e escrita). Revela 

uma grande falta de assiduidade. É um aluno de risco de abandono escolar. Tem 

algumas dificuldades de integração e evidencia comportamentos disruptivos com 

frequência; 
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 Aluno B – Quinze anos, do sexo feminino, com DM moderada (Síndroma fetal-

alcoólico), a frequentar o curso de Administração, tipo 1. Provém do Bairro do Seixo, 

um bairro social da zona suburbana do Porto. As suas áreas fortes são as da 

motricidade fina (é excelente na pintura, recortes, colagens, chegando a ser 

perfeccionista). As competências em que revela um desempenho mais deficitário são 

as cognitivas (memória e fluência verbal, cálculo, raciocínio abstrato e, sobretudo a 

leitura e a escrita). Revela, frequentemente, atitudes de desafio em relação aos 

professores e recusa desempenhar as tarefas relacionadas com as áreas cognitivas. O 

seu interesse no teatro decorre do facto de se sentir projetada de forma positiva na 

turma e na escola, pelo que se empenha mais do que nas restantes atividades; 

 Aluno C – Catorze anos, do sexo masculino, com DM ligeira/ moderada, a frequentar 

o 7º ano, com adaptações curriculares e condições especiais de avaliação. Tem a 

particularidade do seu trajeto escolar ter-se edificado num fraco autoconceito, devido 

a um acompanhamento traumático por parte de um professor extraescola, pautado, 

essencialmente, pela violência. Deste percurso decorreu uma baixa autoestima, que 

se tem revelado ao nível das relações interpessoais com os pares, sendo descriminado 

de forma implícita e explícita pela conotação com a debilidade mental e com a 

homossexualidade; este facto tem contribuído para o seu constante isolamento e uma 

grande insegurança pessoal. Demonstra bastante interesse e empenho nos ensaios de 

teatro; 

 Aluno D – Dezanove anos, com DM moderada (Síndroma de Down); tem gaguez; a 

frequentar o 9º ano com um Currículo Alternativo. Lê, embora não fluentemente, 

pequenos textos (a ementa da escola, por exemplo, ou as falas do guião das peças de 

teatro), executa operações simples de matemática com relativa autonomia. As suas 

áreas fortes são as da memória, particularmente, a musical: toca piano e flauta muito 

bem; no teatro é bastante expressivo em termos de comunicação não-verbal, facto 

que, aliado à sua excelente memorização das falas da peça, lhe confere sempre os 

papéis de protagonista, que desempenha com notável entusiasmo. 

 

1.4.5. ALUNOS SEM DM 

 

 Aluno par I de A – Quinze anos; frequenta a mesma turma de A, do 6º ano, e 

participa na mesma peça de teatro; ambos estabeleceram um bom relacionamento 

e ajudam-se mutuamente; 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 102 

 Aluno par II de A – Catorze anos; frequenta a mesma turma de A, do 6º ano, com 

quem tem uma relação instável, ora indiferente, ora pautada por uma certa 

animosidade;  

 Aluno par I de B – Catorze anos; frequenta a mesma turma de B, do 6º ano, com quem 

tem uma relação assente na crítica e provocação mútuas, chegando a insultarem-se e 

a agredirem-se fisicamente; 

 Aluno par II de B – Catorze anos; frequenta a mesma turma, do 6º ano, e é vizinha de 

B; existe, entre ambas, uma relação de longa data, que provém, já, do 1º Ciclo, 

caracterizada por um forte companheirismo e cumplicidade; 

 Aluno par de C – Treze anos; frequenta o 6º ano e travou conhecimento com C durante 

os ensaios de uma peça de teatro; estabeleceram, de imediato, uma empatia recíproca, 

chegando a juntar-se para ensaiarem os seus papéis em tempo extracurricular; 

 Aluno par de D – Quinze anos; frequenta a mesma turma de D, o 9º ano; conheceram-

se melhor durante os ensaios de uma peça de teatro, porque, apesar de estarem na 

mesma turma, D apenas frequenta as disciplinas de componente prática, devido ao 

facto de estar com um Currículo Alternativo. 

 

1.4.6. PSICÓLOGOS 

 

 Psicólogo A – Licenciado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto; há cinco anos a exercer no Espaço T. Tem estado direta e 

indiretamente envolvido na preparação e organização de espetáculos de expressão 

artística, com várias peças de teatro, que envolvem grupos de jovens com DM em 

integração com grupos artísticos de escolas com currículos regulares. A sua área de 

intervenção é, essencialmente, ao nível das competências sociais, gestão de 

comportamento e de regulação emocional. 

 Psicólogo B – Licenciada pela Universidade do Minho, Instituto de educação e 

Psicologia; três anos e meio de serviço. Nunca trabalhou diretamente com teatro, no 

entanto, detém uma experiência com crianças, predominantemente, de idades 

compreendidas entre os 6 e os 16 anos. As suas áreas de intervenção são as mais 

diversas, trabalhando em contexto escolar, individualmente e em grupo: educação 

sexual, promoção cognitiva, competências sociais, gestão de comportamento, 

regulação emocional, etc. Também faz intervenção clínica no âmbito de problemas 

de comportamento, ansiedade, dificuldades de aprendizagem e depressão. É aluna de 

um doutoramento em “Sexualidade e Relações Interpessoais” em Salamanca; 
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 Psicólogo C – Licenciada pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade do Porto com Pré-Especialização em Consulta Psicológica de 

Jovens e Adultos; sete anos de serviço. Esteve e está envolvida em vários projetos 

empreendidos em contexto escolar, relacionados com a Educação Sexual de 

adolescentes do 8º ano e de crianças com idades entre os oito e os dez anos de 

idade e com orientação vocacional. Faz, ainda, intervenção comunitária no âmbito 

de educação parental para mães singulares, melhoria de qualidade de vida da 

população do Centro de Dia e consultas de psicologia com crianças, jovens e 

adultos, na clínica de uma Junta de Freguesia. É aluna de um doutoramento em 

“Sexualidade e Relações Interpessoais” em Salamanca. 

 

1.4.7. ATOR 

Obteve a sua formação no Brasil, tendo frequentado o Curso Técnico de teatro na 

Escola de Teatro do Rio de Janeiro e a Especialização na área de Publicidade. Realizou 

diversos espetáculos, deu aulas, fez televisão e publicidade. Já desenvolveu trabalhos de 

improvisação / encenação de pendor terapêutico diretamente com indivíduos portadores 

de patologias do foro psíquico e com DM. Atualmente dirige teatro, como encenador, em 

Portugal há dez anos e faz diversos workshops relacionadas com as várias linguagens do 

processo dramático. Define-se, essencialmente, como um Ator, não obstante já ter 

desempenhado outros “papéis” na área teatral. 

 

2. ANÁLISE DE DADOS 

Após os vários registos das diferentes experiências, procedeu-se à análise do 

conteúdo das várias respostas (VER ANEXOS IV A X), que foi feita em função das 

temáticas segundo as quais a observação e as entrevistas estão estruturadas.  

Seguidamente, procurou-se cruzar as várias vivências e opiniões dos vinte e cinco 

entrevistados, no sentido de responder à pergunta de partida e de confirmar ou infirmar 

às hipóteses levantadas neste projeto. Assim, como se pode verificar através das grelhas 

descritivas das temáticas abordadas na observação e nas entrevistas, a tónica foi colocada 

nas aprendizagens e na inclusão. 
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De facto, neste processo foi possível constatar que os palcos da inclusão são 

necessariamente aqueles onde a criança/ jovem com DM está, não só integrado no grupo-

turma e seio da comunidade escolar, mas também aqueles nos quais o mesmo indivíduo 

é protagonista de um processo de aprendizagens nas áreas percetiva, motora, verbal, 

cognitiva, sócio-afectiva, cívica, entre outras. 

Foi, portanto, nesta dupla perspetiva que a componente empírica deste projeto foi 

estruturada; ou seja, explanando de que forma as atividades ligadas ao teatro permitem 

percecionar o aluno na sua dimensão pluridimensional e humanista, incluindo-o na escola 

e na comunidade; sem esquecer, contudo, que essa inclusão também decorre do seu 

melhor desempenho possível, logo, da concretização das suas aprendizagens nas mais 

diversas áreas. 

Esta dialética inclusão/ aprendizagens torna-se mais clara sob os focos da 

promoção da autoestima e da construção de um autoconceito positivo, na medida em que 

ambos facilitam ao próprio aluno a sua harmonização nos contextos envolventes, logo, a 

sua inclusão.  

Dir-se-ia que a tomada de consciência, por parte do aluno, de que sabe mais e o 

próprio facto de saber mais, abre-lhe caminho para um palco onde se auto-aceita e se faz 

aceitar. Ao desempenhar o seu papel, por exemplo, ele torna-se num elemento 

enriquecedor e indispensável a um projeto comum de um grupo-turma, sendo, portanto, 

instigado, apoiado, motivado nessa aprendizagem por todos os intervenientes. 

2.1. Aprendizagens  

Num cenário em que a Escola está inserida numa sociedade cada vez mais 

globalizada, que através da tecnologia (mass media, meios e jogos informáticos, etc.), nos 

oferece uma multiplicidade de estímulos a um ritmo alucinante; em que a sociedade se 

move a uma cadência acelerada, que impõe tempos-padrão e nem sempre se compadece 

da diferença, cada vez mais faz sentido o conselho de Platão: “ Evitai a compulsão, dai a 

forma de jogo às lições”. 

A propósito da necessidade de recorrer ao lúdico no âmbito das aprendizagens, 

um dos interlocutores desta investigação, o Professor C, quando questionado sobre o que 

os alunos com DM podem aprender através do teatro, afirma que este permite ensinar 

sobre: “… coisas básicas para a vida em termos de quotidiano, para a vida futura. Uma 
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alimentação saudável, vestir, falar, toda uma série de coisas… O teatro é um veículo 

extraordinário! É um ardil, porque através de uma história encaminha-se a criança para 

um objetivo bem definido. A motivação é uma arma… E pode ser criada através do teatro, 

que está fora dos planos curriculares normais. (…) Muitos professores ainda não 

perceberam este potencial”. 

Esta opinião é secundada pelo Psicólogo B quando refere que “o teatro pode 

revelar-se um importante motivador para os alunos desenvolverem competências como 

a leitura, a escrita, atenção concentração, a regulação emocional e o autocontrole. No 

essencial o teatro é um palco privilegiado para a promoção desenvolvimental integral, 

que poderá promover áreas tão diversas como o desenvolvimento cognitivo, o 

relacionamento interpessoal, regulação emocional, (…)”. 

Ainda relevando a vertente, inerentemente, motivacional do teatro, como 

catividade lúdica, o mesmo interlocutor prossegue acrescentando que “o teatro 

proporciona estas aprendizagens de uma forma quase que camuflada na medida que são 

exigências implícitas percebidas como menos ameaçadoras do que quando apresentadas 

como exigências comportamentais e regras a cumprir. O objetivo final motiva os alunos 

e proporciona um maior investimento e empenho.” 

Esta opinião é reforçada pelo Psicólogo C, quando relata que o teatro, “quando 

intencionalizado nesse sentido, pode ser uma forma excelente de potenciar o 

desenvolvimento global e trabalhar algumas das limitações de indivíduos com DM.” E 

concretiza: “De uma forma lúdica, integrada e aparentemente informal, podem ser 

trabalhadas áreas como a psicomotricidade, como a motricidade grossa, a coordenação, 

o equilíbrio, a postura e o tónus muscular, por exemplo… Dimensões conductuais, no 

campo das aquisição de regras… A expressão corporal e facial, como a experimentação 

e diversificação do repertório de estados emocionais, controlo da expressão emocional… 

Também podem ser trabalhadas as áreas cognitivas, nomeadamente a percepção, 

memória, concentração, sentido espácio-temporal, consciência narrativa, prática da 

leitura e interpretação de textos e situações”.. 

De facto, o potencial motivacional desta estratégia parece lançar o mote decisivo, 

como se pode verificar pelos relatos dos próprios alunos com DM da nossa amostra, 

quando questionados se gostavam, ou não, de fazer teatro, que respondem, sem hesitar: 

Aluno A “Gosto muito, muito! Temos que estar com os bonecos nas mãos, mexer, 

falar…”. 
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Aluno B “Gosto. Porque é fixe… Dança-se e tudo! …”.  

Aluno C “Muito! Porque é um sítio onde sou diferente… Que não sou eu, sou 

médico e isso…”. 

Aluno D “Gosto muito! Porque tenho jeito e os amigos. (…) Aprendo… por 

exemplo, tudo, tudo, tudo… As falas, tudo, tudo… De me mexer e tudo, de pôr a 

mão na cinta, que eu não gosto… Eu gosto mais de estar com as mãos nos bolsos 

ou com os braços cruzados, mas a professora mete-se comigo para eu não estar 

sempre assim…”. 

Corroborando esta postura, o Terapeuta da Fala A relata, respondendo se 

considerava, ou não, a experiência do teatro positiva para os seus alunos “Sim, sim, sim… 

Foi uma atividade que iniciou há 3 anos atrás e eles adoram, são bastante participativos 

e gostam muito da atividade… Estão sempre a perguntar quando há ensaios e 

espetáculos”. 

Neste sentido, Álvaro Magalhães (2004, p. 13) refere que num contexto em que a 

escola “concede muito pouco espaço e tempo às atividades orientadas para a criatividade 

em que se recorre a uma motivação intrínseca e ao lúdico como modo de favorecer a livre 

expressão”, o teatro pode surgir oportunamente como uma catividade escolar, que 

concilia lazer e a aprendizagem.  

Sobre as aprendizagens o Encarregado de Educação de D pronuncia-se dizendo 

que o seu educando pode aprender “(…) tanta coisa! Acho o teatro um complemento 

para a vida dele, vá lá… de trabalho, até! Na dicção, porque ele sendo gago, ajuda-o 

muito! A expressão corporal… Trabalhar com ele ajuda a tudo…”. 

A Terapeuta da Fala A, por seu turno, refere a importância pedagógica do teatro 

“ao nível da comunicação interpessoal, ao nível de conhecer o que é o teatro e o estar à 

frente de uma plateia…”. 

Este potencial didático-comunicacional da estratégia dramática ao nível 

desenvolvimental do indivíduo com DM é corroborado por vários interlocutores, 

nomeadamente o Professor D, ao afirmar que “o teatro é muito versátil… Olhos, mãos, 

corpo, toda a expressão facial. Toda a atitude que pode adotar…”.  

O Professor C, em virtude da sua experiência, salienta “A dicção, a expressão… 

Devia até de haver conteúdos curriculares a esse nível. (…) Ao nível da expressividade, 

do gesto… O poder de comunicar dos gestos, da postura corporal (…) ao nível da técnica 

da representação, imitar os outros”. 
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A animadora cultural, por sua vez, releva “a capacidade de memorização dos 

movimentos, da deixa… (…) da motricidade… Mexer-se de determinada forma, num 

determinado espaço”. 

Pressupondo o teatro como um conjunto de técnicas, o Psicólogo A menciona a 

“questão do caminhar… Há um treino de autocontrole… A nível da linguagem, 

também…”. 

Também no sentido de ampliar as competências comunicacionais, o Professor B 

afirma “... Daí estimular também a expressão verbal, mas também a expressão das 

emoções. (…) A competência do dizer bem, do melhorar a expressão. O controlo da 

motricidade (…) Desenvolver a coordenação, criar harmonias com ritmos (…) até 

conhecimentos implícitos, mas que ele seja capaz até de associar a outras formas de arte. 

Associar a cor ou o adereço, ou o tipo de música a uma personagem ou a uma cena. (…) 

Há alternância de movimentos lento/ rápido; brusco suave, conceitos que muitas vezes 

se podem ligar à expressão verbal… A expressão facial de emoções e através do corpo, 

a postura, utilizar o corpo para produzir sons, encolher, distender… Acho que é um 

mundo! (…) expressão, a entoação, articulação correta, (…) vários registos… Trabalha-

se forçosamente tudo isto”. 

O Professor A corrobora esta opinião, exemplificando “Em termos de 

comunicação não verbal, percebeu que havia um espaço cénico e que tinham movimentos 

em palco, tinha que agir de acordo com os colegas (...) O saber estar. (…) Tomar 

consciência da linguagem. (…) Na questão da projeção da voz, todos os movimentos 

cénicos têm que ser pensados…”. 

A este respeito, o Psicólogo A refere que “o teatro é uma das áreas da arte em 

que há esse privilégio… Comunicação para o mundo, comunicação para si mesmo…”. 

O Psicólogo B alude à importância do teatro no sentido deste ser uma “estratégia 

para promover o desenvolvimento pessoal e social do aluno”.  

Mais adiante desenvolve, afirmando que “É um espaço de liberdade, criatividade 

e experimentação excecional, despertando nos alunos um particular interesse e 

investimento, indispensável para a mudança e desenvolvimento. Através do “jogo” 

(teatro) o aluno é capaz de experimentar comportamentos, emoções pensamentos que até 

então lhe eram alheios, novas formas de se relacionar”. 
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O mesmo entrevistado traz à colação que o teatro “domina uma série de 

ferramentas para o desenvolvimento da capacidade expressiva verbal e não verbal e por 

outro o teatro em si mesmo é a expressão de emoções, sentimentos, pensamentos, de 

vivências. Também poderá ser útil proporcionar aos alunos a oportunidade de 

desempenharem personagens com outros estilos comunicacionais de forma a que 

expandam as suas competências comunicacionais”. 

O Professor D, por sua vez, relata o impacto do teatro  “a nível da expressão, da 

linguagem, da memória e sistematização de conhecimentos”. 

Sem quaisquer reservas, o Terapeuta da Fala B, vai mais longe ao considerar que 

o alcance pedagógico da estratégia teatral, que “Pode ser tudo… Depende da própria 

peça que temos. Mais uma vez o Fernão Capelo Gaivota, ou seja alguém diferente, que 

não quer estar encurralado naquela realidade… Ora, eles também são diferentes, mas 

não são nem melhores, nem piores. Sempre com a consciência que vivem com esta 

realidade…” 

 Os alunos sem DM também reiteram esta virtualidade pedagógica ao responderem 

acerca das aprendizagens efetuadas pelos seus pares com DM.  

Assim, um par de A, em relação ao seu colega com DM, relata que “Ele agora 

sabe mexer bem com o fantoche do Andante e lê assim de maneira mais normal…”. 

Um outro colega de C afirma sobre os conhecimentos que adquiriu “Eu aprendi 

técnicas de respiração e isso… Como memorizar e fazer gestos tipo aluna mal 

comportada… É giro!”. 

E, por outro lado, os conhecimentos adquiridos pelo seu par com DM “Ele [aluno 

C] já não está sempre a rir-se… Parece mais médico e não está todo mole a falar e 

isso…”. 

Podemos verificar, através desta multiplicidade de respostas, que a área de 

intervenção pedagógica do teatro, através da sua capacidade motivadora e motivacional, 

é praticamente inesgotável, dependendo da ambição, da imaginação e dos objetivos de 

quem a ela recorre, sem esquecer, contudo, que se está a lidar com a DM. 

Assume-se, assim, que estas experiências, decorrente do carácter lúdico do teatro, 

proporcionam oportunidades de generalização de conceitos e de abstração e síntese de 

pensamento, tornando funcional todo e qualquer conhecimento aprendido na escola ou na 

família (BLASCOVI-ASSIS, 1997, p. 16). 
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Fernando Vieira (1999, p. 145), que desenvolve a técnica do psicodrama com 

indivíduos com DM, refere também que, nos grupos com atrasos mentais profundos, é 

possível desenvolver atividades pedagógicas como: 

“Deitar no chão e apenas estar próximo, deixando que nos explorem as 
mãos, a face e o corpo, dando tempo para os deficientes reconhecerem o 
sorriso, o cheiro, a voz. Com este nível de Q.I. é possível também usar a 
massagem, o movimento, dança, técnicas de relaxamento, o contacto 
físico com os outros, a música e o desenho/arte. Para aqueles com atrasos 
mentais moderados (categoria pedagógica de «treináveis») o nível de 
abstração na Acão dramática deve ainda permanecer minimizado, dando-
se atenção ao desenvolvimento da coordenação motora, ao discurso, às 
formas de comunicação e aos cuidados de higiene pessoal e do dia-a-dia”.  

Pode, paralelamente, recorrer-se à técnica do role playing para treino de aptidões 

sociais, nas quais são exploradas situações do real como a visita ao médico, a ida às 

compras, aquisição de bilhetes de transporte público, recusa de boleia de um estranho, 

encontro com amigos, ou mesmo situações inerentes à educação sexual básica e 

necessária. 

Por vezes, a abordagem dramática pode ser maximizada quando o aluno revela 

algumas potencialidades das categorias pedagógicas ditas de “educável” e de “treinável”. 

Na opinião de Vieira,  

“Aqui, um maior nível de abstração e de fantasia pode ser introduzido. O 
story telling com posterior dramatização é frequentemente utilizado, 
caminhando-se também para sessões mais complexas (…). São 
dramatizadas atividades sociais, procurando-se a independência e auto-
organização, bem como (…) a expressão de afetos com partilha 
vivencial” (Ibidem).  

 

Em jeito de síntese, acerca do pendor didático e funcional do teatro, o mesmo 

autor afirma que este 

 “... contém já uma dimensão lúdica e de «faz-de-conta» – na qual se 
treinou o desempenho em contexto simulado de modo a aumentar a 
eficácia em contexto real” (Ibidem). 
 

 
2.2. INTERDISCIPLINARIDADE  
 

Para além de desenvolver competências comunicacionais (verbais e não verbais) 

e de transmitir conhecimentos, intrinsecamente, de carácter funcional, foi possível 

verificar, através das várias opiniões auscultadas, que o teatro também tem a virtualidade 

de conciliar saberes inerentes às diferentes áreas curriculares disciplinares.  
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A este respeito, o Professor B partilha que através do teatro foi possível 

desenvolver e trabalhar “[A] leitura silenciosa, a expressão, a entoação, a articulação 

correta, tipologia de textos, a construção de pequenos guiões, escrita criativa, vários 

registos… Trabalha-se forçosamente tudo isto. (…) Na peça de teatro “A máquina do 

tempo” (…) os professores de Tecnológica construíram uma pirâmide lindíssima com 

vários materiais. Também envolvia o programa de História… Era desde o descobrimento 

do Brasil. Havia um Jacques Cousteau que via o estado dos oceanos; depois em 

Educação Musical criaram uma música rap… havia ali aplicações de uma série de 

programas. Conseguimos conciliar Ciências, História, etc”. 

O Professor D, por sua vez, argumenta ,“Bom, estamos a falar de currículos 

alternativos… E eles só frequentam com as turmas do regular as disciplinas práticas… 

Mas às vezes podem aprender conceitos simples como o tempo, através de uma peça que 

tenha que ver com história”. 

O Professor C, para além de salientar os conhecimentos “ao nível da técnica da 

representação, imitar os outros”. Acrescenta, ainda, que“o teatro pode ter música, 

pintura ao nível dos cenários e da maquilhagem. (…) Ao nível das Ciências… No caso 

do “Incendiário”, a importância da água e das florestas. De EVT, a utilização de alguns 

materiais”.  

A Animadora Cultural, por seu turno, seguindo na mesma esteira, exemplifica: “a 

aprendizagem do alfabeto, por exemplo, pode ser explicada no ensino básico através da 

expressão corporal…”  

O Professor A, levando em conta a sua experiência e a natureza da peça que 

preparou, afirma “(…) implicou tomarem contacto com outras épocas. Foi, sobretudo, 

um estímulo muito positivo, para além do currículo normal”. 

O Professor C, respondendo à questão sobre quais os conhecimentos que o teatro 

pode transmitir, sublinha o seu pendor aglomerador e interdisciplinar, na medida em que 

este: “Pode facilitar o processo de aprendizagem, todas as disciplinas… Formação 

Cívica, Línguas, Ciências… Todas, todas as disciplinas! O teatro favorece até a 

aprendizagem das línguas… Podem sensibilizá-los para questões ambientais, para a 

sociabilidade…” 
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2.3. CIVISMO  

Fazendo, portanto, a ponte entre as aprendizagens e transdisciplinaridade, emerge 

o potencial de “Formação Cívica” do teatro. 

Neste sentido o Professor A afirma que fazer teatro implica “poder interiorizar 

regras de conduta, diferentes formas de estar”. 

O Professor B releva a necessidade de no teatro, para que tudo funcione, ser 

essencial “Aceitar as diferenças, as próprias limitações e as dos outros… Aprender a 

valorizar as próprias diferenças. O respeito pelo grupo, pelo cumprir de prazos, de 

regras. O respeito pelos materiais, a consciência cívica e ecológica, reaproveitando 

objetos que iriam para o lixo a ali ganham nova vida”. 

O Professor C, por sua vez, salienta que ao fazer teatro emerge, espontaneamente, 

a necessidade de se agir com “educação, respeito, obediência… Ao nível de respeitar os 

outros… Muitas vezes também depende dos conteúdos da própria peça. Servem para 

moldar, corrigir comportamentos, coisas básicas…”. 

A este propósito, a Animadora Cultural, que considera essencial “respeitar o outro 

e os seus tempos. É um trabalho de equipa e temos que respeitar todos os tempos”, ilustra, 

com um exemplo, as aprendizagens a que assistiu no domínio da civilidade por parte dos 

seus utentes: “No início todos queriam falar ao mesmo tempo, mas houve uma evolução. 

Agora percebem que um pode demorar mais tempo a expressar-se e ajudam-se”. 

O Professor D, também exemplificando como os valores cívicos estão presentes 

e são valorizados através do teatro, refere que os alunos “são muito cuidadosos com o 

cenário, desenvolvem necessariamente o sentido de responsabilidade, têm que respeitar 

o que é dos outros”. 

Secundando esta ideia, o Psicólogo B afirma “Também revela particular 

importância na medida que impõe exigências como o cumprimento de regras, seguimento 

de rotinas que muitas vezes estão pouco interiorizadas em alguns dos alunos com DM”. 

 Um par de A, com a espontaneidade característica dos adolescentes, comenta 

acerca do seu colega com DM “Nos ensaios, ele fica diferente… Não está sempre a querer 

dar porrada como na aulas! …”. 

E, ainda, um par de D “Aprendi a esperar pela minha vez para falar …”. 
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Foi, portanto, possível apurar que, em articulação com as demais áreas 

disciplinares, a estratégia dramática, através das suas dinâmicas grupais e das temáticas 

que as peças de teatro podem abordar, permite trabalhar, espontaneamente, a aquisição 

de competências do foro sócio afetivo e cívico. Isto é, o teatro, ao propiciar momentos de 

interação e contando histórias “com moral” transmite, informa e sensibiliza para a 

existência de valores fundamentais, preparando, assim, a criança/ jovem com DM, e os 

seus pares, para o seu exercício da cidadania.  

 

2.4. INCLUSÃO 

Este é, em última análise, o grande eixo em torno do qual giram todas as outras 

mais valias do teatro, enquanto estratégia desenvolvimental, razão pela qual todos os 

interlocutores foram inquiridos neste âmbito. 

Assim, a este respeito, o Professor A considera que a inclusão, referindo-se ao seu 

aluno com DM, reside no facto de “… ele ver que faz as mesmas coisas que os outros 

numa atividade extracurricular, porque as atividades curriculares já são adaptadas e aí 

ele sente-se diferente… Acho que ele tinha essa noção. Ali, no teatro, não… Havia um 

papel feito por três, coletivo, não era distintivo e ele sentia-se igual aos colegas. Os pares 

respeitavam-no, embora soubessem que ele era diferente”. 

Referindo-se, em particular, ao momento da apresentação da peça de teatro, o 

Psicólogo A afirma que “… espetáculos, (…), também proporcionam momentos de 

integração… Trabalham também com outros grupos em que estão integradas pessoas 

com DM ligeira… Sempre a nível amador, claro… Há grupos formados há já alguns 

anos. Há grupos que vêm de Lisboa. Costumam participar a CERCI Gaia, o “Era uma 

Vez” em junção com bailarinas de um instituto… Também já participou o Ballet teatro, 

portanto há deficientes normais integrados com pessoas ditas normais… Há sempre essa 

junção…”. 

No entanto, o Professor B, em cuja experiência a inclusão não se verificou, relata, 

a propósito do comportamento do seu aluno com DM, “apercebi-me que ele ficava tenso 

quando se sentia observado. No início custou-lhe muito (…) Nunca se recusou, mas 

sempre de uma forma muito presa, receosa, talvez…”. 
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Acrescenta, referindo-se ao trabalho de pares “houve alguns problemas (…). 

Ninguém queria ficar com ele. Não eram entusiastas em termos de concretização de 

tarefas, portanto também não o ajudaram. Se houvesse ânimo ele teria entrado melhor. 

Não era o ambiente mais favorável. Os alunos não traziam material nenhum… Eram 

desinteressados. Uma colega que trabalhou com ele parecia muito assustada. O estigma 

estava presente. A miúda ficou para o lado, sem conseguir fazer a atividade com o C. De 

palpável não surgiu nada naquela turma”. 

De facto, e como refere Blascovi-Assis (1997, p. 14) “trabalhar com pessoas 

deficientes, em especial crianças, pode parecer deprimente para alguns e despertar 

sentimentos de pena em outros”. E quando as diferenças são muito acentuadas, o 

sentimento predominante é de estranheza e, um outro aluno “dito normal” e, até mesmo, 

um professor (tal como outro ser humano, independentemente da sua formação) nem 

sempre está preparado para essa confrontação com a Diferença. No entanto, quando se 

sonha com um mundo melhor para os nossos discentes com DM, o que permeia o trabalho 

não são sentimentos de depressão, de comiseração ou de estranheza, mas antes a vontade 

e a certeza de que é possível construir algo maior e mais digno para eles. 

Reconhecendo este aspeto e que o processo não decorreu da melhor forma durante 

o presente ano letivo, o Professor B afirma “agora espero que no próximo ano as coisas 

sejam diferentes. Não é uma disciplina de vedetismos. Aqui não é o “Ídolos”, nem uma 

passagem de modelos. Aqui todos temos capacidades; a crítica negativa deixa de existir. 

Os meninos têm o hábito de criticar ou achar o outro ridículo, mas aqui todos fazem 

ceninhas… Estamos todos em pé de igualdade, a professora incluída”. E conclui: “Num 

outro contexto, com um grupo que reagisse mais entusiasticamente, talvez… Porque ele 

estava interessado em desempenhar o seu papel de Frei João sem cuidados. Por outro 

lado, o tempo foi muito pouco, uma aula por semana durante pouco mais de um período… 

E para um aluno como ele, era necessário mais tempo”. 

Ao invés da situação anteriormente descrita, o Professor C, quando questionado 

sobre a inclusão do seu aluno com DM, esclarece que o teatro criou oportunidades “Na 

interação com os colegas, em termos de camaradagem… Foi fantástico! Trabalhou com 

miúdos normais… Foi uma integração perfeita. A felicidade revelada por ele… Também 

era uma turma com dois anos de relação, portanto o ambiente estava facilitado em termos 

de compreensão e aceitação, de respeito…”. 
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Também fruto dessa demonstração à comunidade escolar do trabalho 

desenvolvido durante o ano letivo, o Professor D diz “os colegas passaram a vê-los com 

outros olhos, sobretudo os professores que nunca supunham que estes alunos pudessem 

desenvolver estas atividades”. 

Independentemente das conceções teóricas expressas nos vários documentos que 

legislam a educação inclusiva, foi-nos possível, partindo da experiência dos vários 

professores e outros profissionais entrevistados, verificar que as mudanças profundas de 

mentalidade e de práticas que promovem a inclusão, só ocorrem, de facto, quando existe 

um envolvimento voluntário dos vários intervenientes no processo educativo.  

A este propósito César e Silva de Sousa (2002, p. 119) referem que:  

“Passar do nível das intenções e dos documentos oficiais para o das 
práticas profissionais é um desafio que implica muito esforço e 
empenhamento por parte dos diversos Atores da comunidade educativa. 
Significa questionar hábitos antigos e enraizados, que às vezes quase já 
se tomam como norma; exige saber resistir à lentidão do processo de 
mudança, conseguir ultrapassar os entraves que vão surgindo e ser capaz 
de promover espaços de reflexão conjunta. (…) Querer mudar é diferente 
de saber como mudar”. 

Para que essa mudança ocorra é imperioso encarar-se a diferença, não como um 

defeito, mas antes como uma mais valia, pois é nessa crença que se pode criar um 

ambiente genuinamente securizante e promotor da inclusão.  

Neste âmbito, o Psicólogo B comenta “Parece-me claro que para promover a 

mudança e o envolvimento dos alunos é indispensável proporcionar ao aluno um 

ambiente securizante. É indispensável que o aluno sinta que é respeitado na sua 

individualidade e que os ritmos são respeitados. Terá que sentir que a sua aceitação é 

incondicional e que o teatro será um espaço de projeção as suas qualidades e 

habilidades. Será importante que o aluno sinta que o dinamizador/encenador estará 

disponível para trabalhar com ele para que desenvolva as competências necessárias. Em 

todo o processo também é importante que o aluno sinta que tem controlo sobre o 

processo, isto é, que antecipe a sequência de acontecimentos, o que lhe é pedido, criando 

assim uma sensação de controlo imprescindível para o sentimento de segurança possa 

emergir”. É, portanto, da responsabilidade do professor/ encenador transformar a 

exclusão em inclusão, desocultando “os silêncios dos que não costumam ser escutados, 

dando-lhes voz, é uma tarefa complexa e lenta, que exige muito empenhamento e esforço” 

(CÉSAR, 2002; CÉSAR & OLIVEIRA, 2000, p. 120). 
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Neste contexto, embora, demonstrando mais reserva em relação à possibilidade 

do teatro facilitar a inclusão do indivíduo com DM, o Psicólogo C salvaguarda que “o 

teatro em si poderá ser quer securizante, quer ameaçador, dado o grau de exposição 

pessoal que vai implicando, frente ao grupo, frente ao público, dada a intensidade 

emocional que poderá ser experimentada. Caberá ao dinamizador construir e assegurar 

com cada grupo esse ambiente de segurança, pela aceitação incondicional, pela 

definição de regras, pela atenção constante e trabalho em termos de dinâmicas de grupo 

que promovam o respeito, a empatia, a troca de afetos positivos, o sentido de grupo e de 

pertença, etc. Só com um contexto percebido como seguro por todos os elementos se 

poderá conseguir trabalhar as dimensões intra e interpessoais acima descritas”. 

Assim, partindo da premissa que os tempos não são iguais para todos e que as 

urgências não são as mesmas, é legítimo concluir que as formas como nos ocupamos e 

envolvemos nas mais variadas atividades também não o são. É, portanto, de crucial 

importância que os pares do aluno com DM, estejam despertos e sensibilizados para os 

seus diferentes interesses, ritmos de trabalho e capacidades de envolvimento, em suma, 

para as suas unicidades.  

E se, por um lado, muitas das vezes essa consciência e compreensão existem, 

como se pode constatar pelo testemunho do aluno par II de B “Acho que ela precisa de 

mais ensaios com a stôra… E depois com nós, mas só depois… Elas às vezes tem 

vergonha quando estão todos, mas ela consegue”. 

Por outro lado, nem sempre se verifica esta atitude, como se pode constatar pelo 

que relata o aluno par de B “Acho que agora está um pouco melhor… Já não fala com 

aquela voz fininha (imita) … Nem demora tanto tempo a ler… Que nervos, stôra! Vá lá… 

Agora já fixou as falas…” 

Deste modo, começar todo o processo com os pares implica, necessariamente, 

elaborar um discurso e uma prática alicerçadas na aceitação da diferença, acreditando que 

é possível potencia-la, em vez de a conduzir à sua estigmatização e marginalização, logo, 

ao silenciar da diferença. 

Embora os protagonistas do processo teatral sejam os portadores de DM, o elenco 

também é constituído pelo aluno dito “normal”, como parte integrante que é de um grupo-

turma. Isto é, na medida em que um dos objetivos desta estratégia é a inclusão, o professor 

deverá empreender numa sensibilização para a diferença, incutindo o respeito pelo outro, 

com todas as suas especificidades. 
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Este aspeto tem que ser, constantemente, sublinhado pelo professor/ encenador. 

Por outro lado, este nunca se deve mostrar chocado com comportamentos diferentes e tem 

que criar várias situações de interação entre os indivíduos com DM e os seus pares, para 

que a inclusão seja efetivada. Com efeito, o Psicólogo B salienta que o teatro “Tendo 

elementos com e sem DM pode ser uma excelente forma de combater preconceitos, 

promover o hétero conhecimento e facilitar a aceitação e integração das crianças com 

DM”. Partindo do exposto pelos vários interlocutores citados, o discurso do professor/ 

encenador perante o grupo de pares e indivíduo com DM tem, forçosamente, que ter por 

base a filosofia que no teatro todos somos assumidamente diferentes, pois, é em virtude 

desta diferença que o teatro subsiste e se concretiza. Os papéis que cada um desempenha 

têm apenas sentido em função daqueles com quem se interage. É nessa alteridade que se 

reconhece a diferença como algo de precioso e intrinsecamente necessário. 

Também se tivermos em conta os princípios da inclusão, é possível discorrer 

sobre a pertinência de criar um ambiente securizante, bem estruturado, com regras bem 

estabelecidas e, por outro lado, onde não haja o receio das novas experiências, nem da 

exposição ao ridículo. Na verdade todos participam, cada um à sua maneira, 

inclusivamente o docente (como afirma o professor B), que deverá lançar o mote para a 

liberdade de expressão. Só assim, as potencialidades do deficiente mental podem 

desabrochar, sem quaisquer inibições, constrangimentos ou preconceitos amordaçantes. 

Este trabalho, de inversão do (quase) instintivo processo de exclusão, é desenvolvido com 

os pares ao longo dos vários momentos do processo, ensaios e exercícios de relaxamento 

e aquecimento. Salienta-se, todavia, (à semelhança do que afirma o Psicólogo B), a 

necessidade de, concomitantemente, proceder a ensaios individuais com o aluno com 

DM, de forma a conferir-lhe mais segurança no seu desempenho e a otimizar em tempo 

extra, as suas capacidades sem a pressão do contexto grupal. Também sobre a necessidade 

de trabalho extra a Animadora Cultural comenta “(…) há muito trabalho individual para 

decorar o texto. A mecanização é necessária com a DM…” Por outro lado, o Terapeuta da 

Fala A salienta que as atividades realizadas no teatro com indivíduos com DM “São 

atividades mais ou menos dirigidas por nós. Aquilo que pedimos ao jovem depende também 

da sua personalidade… Alguns são mais tímidos, mais recatados. Conforme a capacidade 

que ele tem nós dirigimos mais ou menos. Por outro lado, as coisas têm que ser mais 

exemplificadas… Imaginemos «Agora vais fazer que estás triste! …» Não pode ser assim, 

não é? Eles não têm capacidade de elaboração de conceitos”. 
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Deste modo, podemos inferir que para que a inclusão através do teatro possa ser 

alvo de concretização, é essencial o professor/ encenador escolher a linguagem/ 

linguagens, dentro do registo académico e educacional sem esquecer as potencialidades 

de cada aluno. Na escolha dessas linguagens reside a chave do sucesso da comunicação. 

Para que haja uma interação efetiva é necessário que os vários intervenientes estejam 

sensibilizados para a complexa teia de linguagens e de potencialidades de que fazem 

parte, para as suas diferenças linguístico-vivenciais e que consigam, dessa forma, 

compreende-las e daí extrair provento.  

Para o Professor C fazer teatro incluindo pessoas com DM “É um trabalho que 

tem que ser muito bem planeado para as coisas funcionarem, porque face à situação do 

aluno, por vezes, o excesso de entusiasmo pode estragar o trabalho. É extremamente 

importante conhecer bem o aluno em termos de afetos, de personalidade e só depois 

avançar. O aluno tem que ser respeitado em 1º lugar e a partir daí, pode-se molda-lo 

sem lhe exigir mais do as possibilidades dele…” 

Assim, através da observação direta da criança/ jovem com DM, de troca de 

informações com outros professores, da análise de documentos (anamneses, relatórios e 

projetos curriculares de turma, PEI, PE, por exemplo), de entrevistas aos alunos e aos 

pais, de jogos, dos simples testes de conhecimentos, é possível o professor/ encenador ter 

conhecimento do desempenho e nível de competências do seu “auditório” e assim 

proceder a uma escolha mais adequada da linguagem/ linguagens a usar na sua sala de 

aula e dos papéis a atribuir. 

Nesta perspetiva, o professor/ encenador pode ser considerado, ele próprio, um 

ator. A este conceito de professor-Ator está subjacente a consciência de que há 

necessidade de mudar o seu discurso e registo usuais para comunicar conhecimentos, 

valores e atitudes a uma plateia heterogénea. Essa plateia tem necessariamente diferentes 

formas de estar na vida e consequentemente distintas formas de estar na sala de aula. É 

possível, neste contexto, que o professor tenha que desempenhar vários papéis ao longo 

de uma só aula, procurando estabelecer comunicação com e entre todos, adaptando as 

suas estratégias aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e de receção/ registo de 

informação. De facto, vários professores/ encenadores são Atores e referem, 

precisamente, essa necessidade de exemplificação constante e de mudança de registo 

linguístico sempre que esta se verifica necessária. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 118 

Ao integrar os dados oriundos da sua experiência linguística e vivencial, o 

indivíduo torna-os seus. No teatro a pessoa diferente torna-se, assim, aceitável; não é 

sentida como ameaça, mas antes como uma presença valorizante. Em suma, todos os 

intervenientes no processo de integração saem enriquecidos linguística e vivencialmente: 

os “ditos normais” e os indivíduos com DM. 

Desta forma e usando as palavras do Psicólogo C, “ (…) estando garantido este 

contexto seguro, o teatro poderá possibilitar aos indivíduos o vestir de personagens, a 

utilização de “máscaras”, que permitirão a experimentação e a expressão de emoções e 

comportamentos, possibilitarão o “ousar Ser”, e o ousar ser múltiplo, numa palete 

infindável de cores e registos”.   

Também a este propósito Vayer e Roncin (2000, p. 123) afirmam que  

“é na medida em que a criança se integra na estrutura de comunicação 
que ela pode envolver-se na ação e no relacionamento com os outros, 
envolvimento esse que é, sabemos bem, a condição de todo o 
desenvolvimento”. 

A reiterar esta perspetiva um aluno sem DM, par de A, afirma “Sim, mas mais 

quando eu o ajudo a ler o Andante… Mas faz bem. Aprendeu muito… E depois mexe bem 

com o boneco… Faz assim aqueles gestos que parece que está mesmo preocupado e 

quando chove a maneira como olha para cima… Está fixe! (…) Fiquei a conhece-lo 

melhor… Dantes não falávamos muito…”. E, ainda, um aluno par de C: “Nunca tinha 

falado com ele. Ele agora diz-me «olá» quando me vê…”. 

O teatro permite, assim, para além da interação entre pares, com a comunidade 

educativa e encarregados de educação, toda uma envolvência com outras escolas de 

outros níveis de ensino, lares, centros de dia, entre outros, nos quais se poderá o produto 

final de todo este processo: a peça de teatro. 

Enfatiza-se, neste âmbito, a urgência de um trabalho colaborativo entre uma 

equipa multidisciplinar com a comunidade, pois, só assim será possível alargar áreas da 

socialização e do desenvolvimento global de alunos com DM. 

Contudo, nem sempre é fácil encontrar profissionais disponíveis, pois educar 

implica aceitar riscos, nomeadamente aqueles que envolvem desafios ligados à inovação, 

ao enriquecimento das práticas. A este propósito, Freire (1997, apud CÉSAR, 2003, p. 

124) sublinha que qualquer ato educativo não pode deixar de ser “um ato de grande amor 

pelo mundo e pelo homem”. 
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Com efeito, os vários profissionais entrevistados, demonstraram, 

inequivocamente, esse empenho especial e apostam no teatro, com as suas múltiplas 

virtualidades, como sendo um dos caminhos para esse mundo melhor, “de todos e para 

todos”. Um mundo inclusivo, não apenas no domínio dos sonhos ou do universo “faz-de-

conta”, mas, sim, no quotidiano de cada um de nós. Só nestas condições é possível no 

teatro dar a voz à diferença, cada aluno encontrar o seu lugar e, com direito ao seu ritmo, 

ser ajudado a construir a sua identidade e alicerçar o respeito por si próprio. De facto, 

pode constatar-se que, por diversas vezes, os vários interlocutores explicitaram esta 

relação estreita entre a autoestima do indivíduo com DM e a sua inclusão, pelo que 

passaremos de seguida à análise dos resultados nesse âmbito.  

 

2.5. AUTOESTIMA/ AUTOCONCEITO POSITIVO 

A relação umbilical entre a autoestima e a inclusão é, por diversas vezes, 

salientada pelos entrevistados. 

O Professor C, por exemplo, relata o impacto do teatro no seu aluno com DM “A 

nível da autoestima, a principal. Na interação com os colegas, em termos de camaradagem… 

Foi fantástico! Trabalhou com miúdos normais… Foi uma integração perfeita. A felicidade 

revelada por ele… Também era uma turma com dois anos de relação, portanto, o ambiente 

estava facilitado em termos de compreensão e aceitação, de respeito…” 

O Professor A, por sua vez, considera que a experiência do teatro “foi muito 

positiva para o M. Ao nível de satisfação pessoal… De autoestima e de integração com os 

colegas… Ele sentia-se um par com eles… Completamente! (…) Em suma, foi uma 

experiência que lhe subiu tanto a autoestima… Foi um reforço tão positivo! Tenho a certeza 

que ele aderiria novamente, prontamente…” 

A Animadora Cultural entrevistada afirma, relativamente ao seu aluno, que “Ele 

cresceu… A sua autoestima também. Quando sente muito público, fica feliz! Ele compara-se 

com o Rui de Carvalho…”. 

A Encarregada de Educação de D, por seu turno, refere-se ao seu educando 

dizendo que quando faz teatro, este “Anda entusiasmado porque tem que trabalhar e tem 

que fazer e isso é muito importante… Em termos de sentir-se bem consigo próprio, orgulhoso 

do que faz…”. Sobre o mesmo aluno, um seu colega afirmou “Acho que esteve espetacular! 

Todos acharam piada… E ele era o que sabia melhor o papel… Sabia o dele e os dos 

colegas”. 
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E quando questionado se considerava que o teatro era importante para o seu 

colega com DM, o mesmo aluno responde, convictamente “Ai, acho! Porque ele é o 

personagem principal… E leva aquilo mesmo a sério. Acho que lhe dá importância e 

alguns olham para ele… assim com mais respeito… Porque, sinceramente, havia quem 

pensasse que ele não ia estar tão bem”. 

Neste âmbito, o Psicólogo C considera que o teatro, ao transmitir um conjunto de 

técnicas ao indivíduo com DM, “Com esse sentido de mestria desenvolver-se-á uma 

maior autoconfiança, um autoconceito mais positivo e, havendo aceitação e afetos 

positivos no grupo, uma maior autoestima. Tudo isto poderá ser cimentado e otimizado 

com o reconhecimento social, a acontecer com o culminar do trabalho numa 

apresentação pública”. 

Na opinião do Psicólogo B “No teatro o aluno poderá mostrar-se de forma mais 

ampla, revelando facetas, competências e habilidades que até então eram desconhecidas 

e que permitem que os colegas e professores os olhem de uma forma mais positiva e 

valorativa. Esse reconhecimento é indispensável para o bem-estar emocional dos alunos 

e o desenvolvimento de uma autoestima positiva, que por seu turno irá potenciar um 

maior envolvimento e investimento em todo o processo criativo, de «treino» e ensaio”. 

O mesmo Psicólogo prossegue o seu raciocínio dizendo que “O teatro permite ao 

aluno descobrir em si qualidades e habilidades até então desconhecidas ou 

desvalorizadas, dando-lhe uma projeção especial. Também proporciona ao aluno o 

desenvolvimento de outras competências que farão com que sinta capaz de novas 

proezas, mas também perceber que é capaz de aprender e evoluir, que basta que para 

isso se envolva e invista no processo. Permite obter o reconhecimento e validação dos 

pares e dos adultos, quer no grupo mais restrito do teatro e, depois, num contexto mais 

amplo com a apresentação pública. O espaço público é sempre um espaço privilegiado 

para a validação. Todas estas experiências se revelam muito profícuas na promoção de 

uma autoestima e autoconceito positivo, bem como um autoconhecimento mais 

aprofundado”. 

O Psicólogo C corrobora esta opinião, afirmando que o teatro “emocionalmente, 

pode funcionar como mais um pilar positivo, na estrutura do indivíduo”, inclusivamente, 

em termos de vida futura”. 

O Psicólogo A, salientando a vertente de autoconceito, refere que, ao fazer teatro, 

o indivíduo com DM está a “lidar com as suas energias e a dos outros, com a gestão das 

emoções e também de autoconhecimento, sempre virado para o Outro…” 
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O Ator, também reforçando a virtualidade do teatro desenvolver o autoconceito, 

afirma “O seu caminho pode ser mais lento, mas todos os exercícios são plenos de si 

mesmo, de autoconhecimento…” 

Na esteira do relatado anteriormente, o Psicólogo B sublinha que “O teatro 

permite uma experimentação de narrativas diversas e alternativas que poderá enriquecer 

de forma cabal as experiências idiossincráticas dos alunos [com DM] e proporcionar-

lhes a compreensão de que a partir de uma mesma situação poderá fazer diferentes 

leituras da realidade”. 

Podemos, portanto, concluir que a edificação do autoconceito e de uma autoestima 

positiva surge da progressão em proporção/ razão direta com a aquisição de conteúdos e 

desenvolvimento de capacidades e a sua decorrente integração nas atividades com 

sucesso. Isto é, acreditar que são capazes, torna-os capazes pela presença de motivação, 

confiança e investimento no desempenho. 

Poder-se-ia, em jeito de remate, concluir que o aluno com DM participativo, que 

se conhece bem, que se autovaloriza, que aprendeu a potenciar as suas linguagens e 

técnicas de comunicação tem, à partida, maiores probabilidades de vir a ser um aluno 

incluído na turma e na escola e, consequentemente, se de demonstrar um cidadão 

interveniente. 

 

2.6. CRIATIVIDADE 

Introduzimos aqui a temática da criatividade em virtude de termos verificado que 

a energia imaginativa decorre, em grande parte, do envolvimento dos indivíduos no 

processo do ensaio e apresentação da peça, e do facto destes se sentirem bem consigo 

próprios, num ambiente propício à libertação da energia criadora. 

Assim, acerca deste tema o Professor A concorda que o teatro promove a 

criatividade “porque o facto de estar a assumir um papel que não é o dele, fá-lo entrar 

num mundo diferente e experimentar vivências novas.” Por outro lado, o seu aluno, ao 

desempenhar a sua personagem “visualizava um espaço, imaginava que atirava o 

peão…”. 

O Professor D, por sua vez, refere que “há certos momentos em que eles se 

exprimem de forma adequada, que chegam a improvisar, desde frases a linguagem 

corporal… Dizem outras frases que querem dizer o mesmo”. 
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 Também o Professor C descreve a sua experiência nesse sentido dizendo que o 

seu aluno demonstrou capacidade de “improvisação na intervenção. Isto é criatividade: 

jogar com o imprevisto, ao interiorizar as personagens. Depois de ter fixado o papel e 

de se sentir à vontade ele próprio já inventava movimentos…”. 

Para além da capacidade criativa, estes factos, descritos por estes interlocutores, 

demonstram que há compreensão da deixa ou da mensagem, demonstrando que os 

indivíduos com DM foram capazes de recorrer à paráfrase (ainda que, muitas vezes, de 

cariz não verbal). Por outro lado, a improvisação dos significados através dos gestos 

demonstra uma tomada de consciência, não só, da importância, como também, do 

significado destes. 

À semelhança dos outros entrevistados, o Professor B, acredita que “O teatro por 

si, faz apelo ao imaginário. Consegue-se criar situações de maior liberdade em relação 

às outras disciplinas, de carácter mais restritivo. A questão dos adereços… Pegam em 

adereços à sua vontade e inventam uma personagem. Escolhem um ou vários adereços e 

a partir dali criam uma identidade. É um rastilho…”. 

A Animadora Cultural ilustra a presença da imaginação no processo teatral, com 

o seguinte exemplo “O que existe num jardim? Cria-se um espaço virtual, mas ligado 

com a realidade… As flores, as árvores… Tudo é imaginado…Também há as bandas 

sonoras, o guarda-roupa que devem ser adequadas ao assunto da peça…”. 

O Terapeuta da Fala A refere-se igualmente a esta mais-valia do teatro 

exemplificando “Ao encenarmos o “Fernão Capelo Gaivota”, por exemplo, 

perguntamos “O que é uma gaivota?”, “Como é que ela faz?”… Aí a criatividade vem 

ao de cima. Depende do utente que temos à nossa frente. Claro… sempre uns mais 

limitados do que outros, mas pelo menos tentam...”. 

 A este respeito, o Ator entrevistado, comenta “Aí, então, pode-se entrar no mundo 

lúdico, da libertação, da fantasia… Os caminhos para lá aceder são necessariamente 

diferentes da pessoa sem DM, mas, ali, no teatro, o deficiente mental não precisa de estar 

reprimido, nem enclausurado… Ali é o espaço da criação que é libertário, sem olhares 

de preconceito”. 
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2.7. ENVOLVIMENTO PARENTAL EM CONTEXTOS NORMALIZANTES 

Sobre esta temática, a Encarregada de Educação de D partilha a sua vivência, 

dizendo que “Vou eu e os irmãos, sempre! (…) Sinto que é ótimo os objetivos que ele está 

a atingir e espero sempre mais! Acho muita piada… Emociono-me sempre. No ano 

passado senti um orgulho de ver que ele estava a fazer tão bem, tão bem… Foi uma 

alegria tão grande! Os irmãos, então deliciam-se! Enfim, não se põem aos saltos, por 

não podem, mas sentam-se nas primeiras cadeiras para decorar tudo… O que ele fez, o 

que ele disse, como se mexeu… Para depois dizerem “fizeste isto bem, aquilo mal…”. Os 

irmãos querem que ele seja perfeito, que ele não troque os olhos, coisa que ele 

normalmente faz, mas no teatro está mais atento a esse aspeto para agradar aos irmãos”. 

No entanto, através da entrevista foi possível constatar que nem sempre é um 

processo pacífico, pois, o Aluno D, quando questionado sobre se gostaria, ou não, que a 

sua família fosse assistir à apresentação final da peça, responde com toda a convicção: 

“Não, porque quero paz e sossego, mais distância… Não quero, não quero confusões!”  

A Encarregada de Educação, quando confrontada com esta resposta do seu 

educando, esclareceu que este nunca dirigia convites à família até à véspera da 

apresentação, pelo que, ao saber que não iriam assistir ficava “tristíssimo”; porém, iam 

sempre e ele ficava radiante. Acrescentou, ainda: “Ele tem a noção que não quer desiludir 

as pessoas. Leva tudo muito a sério!” 

De facto, o Psicólogo C, demonstrando algum ceticismo relativamente à presença 

da família no processo, afirma “O teatro em si poderá ser quer securizante, quer 

ameaçador, dado o grau de exposição pessoal que vai implicando, frente ao grupo, frente 

ao público, dada a intensidade emocional que poderá ser experimentada”. Por esta razão, 

“poderão existir vantagens e desvantagens (…), devendo esta questão ser objeto de 

estudo. De alguma forma, os indivíduos com DM, na maioria dos casos, ficam 

dependentes da família (que se torna, eventualmente, sobre protecionista, etc.) toda a 

vida, pelo que poderia ser importante que este espaço fosse desses indivíduos, que 

estariam a trabalhar e a atingir objetivos por si, no seio de um grupo. Por outro lado 

também seria uma forma interessante de, aproveitando o contexto e os espaços teatrais 

para trabalhar essa relação. Mas é uma questão para reflexão, sem dúvida…”. 
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Foi, todavia, possível aferir que a maioria dos entrevistados demonstrava-se 

otimista em relação ao envolvimento parental através/ no projeto de teatro no qual o seu 

filho com DM estava incluído. Tal é o caso da Professora A que, sem deixar margem para 

equívocos, afirma: “A mãe foi ver… Lá estava ela na primeira fila. (…) A mãe estava 

toda contente… Viu o filho valorizado, aceite… Orgulhosa por vê-lo ali integrado…” 

A Animadora cultural pronuncia-se sobre este tema dizendo que os Encarregados 

de Educação e familiares dos seus utentes com DM “Envolveram-se de todas as formas… 

As expectativas deles foram já muito recalcadas, portanto as esperanças todas 

morreram. Com esta experiência a autoestima subiu, portanto ele colaboram imenso. Já 

se deslocaram para o sul do país, compraram materiais, foram incansáveis…”. 

Com efeito, o Psicólogo B salienta que “é importante mobilizar a família para 

que se envolva, para que ajude os alunos na preparação da peça (cenários, adereços, 

papéis), contudo os protagonistas deverão ser sempre os alunos. É importante que o 

teatro funcione realmente como palco para os filhos e onde os pais descubram facetas e 

habilidades desconhecidas dos filhos”. 

E, o que poderia mais genuinamente testemunhar a importância desta mobilização 

por parte da família, do que as próprias palavras de um sujeito em estudo, o Aluno C, cuja 

encarregada de educação tem uma vida profissional particularmente absorvente? 

“Gostava que o teatro fosse a um Domingo para ela ver…” 

 

2.8. ESPECIFICIDADES DO TEATRO COM A DM 

Embora os interlocutores não tenham sido entrevistados diretamente nesse 

sentido, por diversas vezes, no decorrer deste processo de investigação, foi trazido à 

colação a questão das especificidades do teatro incluindo pessoas com DM, razão pela 

qual, considerou-se pertinente desenvolver esta temática. 

Deste modo, o Terapeuta da Fala A começa por referir que no teatro, envolvendo 

indivíduos com DM, são levadas a cabo “atividades mais ou menos dirigidas por nós. 

(…) Conforme a capacidade que eles têm, nós dirigimos mais ou menos”.  

No mesmo sentido, o Ator entrevistado, sublinha que, quando estão implicados 

portadores de DM, “naturalmente que temos que explicar de outra maneira. (…) Eles 

fazem tudo igual, tem é que haver uma “mão boa” direcionando tudo isso. (…) Claro 

que tudo isto depende muito da mão de quem está por detrás… Eu tenho a vantagem de 

ser Ator, de base. Isso ajuda-me a atingir todas as possibilidades, todos os registos… A 
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entrar no seu universo. (…) Ter, sobretudo, a preocupação de não criar nenhuma 

barreira. (…)”. Por outro lado, o Terapeuta da Fala B corrobora essa maior necessidade 

de direção por parte do encenador, uma vez que “a DM geralmente aparece associada a 

uma patologia motora… Um terapeuta não pensa só na capacidade articulatória… É 

muito mais importante o contexto funcional… Ou seja, usar a linguagem que o indivíduo 

têm num contexto funcional… Isso é mais importante do que de uma forma muito explícita 

de articular… Funcionam a expressão facial, o movimento com mensagem...”O 

Terapeuta da Fala A, por seu turno, justifica que “ter um texto a debitar, por exemplo, 

torna-se, por vezes, complicado por razões inerentes à sequência, às limitações de 

memória, à própria capacidade articulatória (…) O sistema alternativo de comunicação 

é a tal roupa, as vestes, os cenários que ajudam-nos a estar naquele meio. Os sistemas 

alternativos são mais funcionais e pessoais e pretendem atingir um objetivo específico, 

individual, e funcional, também. Tem que se ter muita paciência, temos que nos apoiar 

muito mais nos outros suportes teatrais, nos audiovisuais e nos cenários… Por outro 

lado, as coisas têm que ser mais exemplificadas… Imaginemos “Agora vais fazer que 

estás triste…” Não pode ser assim, não é? Eles não têm capacidade de elaboração de 

conceitos. É muito complicado para eles…”. 

Um par de B, consciente das dificuldades do seu colega com DM refere “Acho 

que ela precisa de mais ensaios com a stôra… E depois com nós, mas só depois… Elas 

às vezes tem vergonha quando estão todos, mas ela consegue”. 

 Por outro lado, quando lidamos com a DM, temos que considerar que há 

determinados comportamentos que podem emergir e com os quais o professor-encenador 

terá que lidar. 

Assim, quando o professor pretende aumentar a distância segura devido à 

emocionalidade intensa, intimidade ou uso da agressividade, é aconselhável utilizar-se a 

técnica de fantoches (ver, por favor, Anexo XII). 

Por outro lado, não convém existir demasiados elementos, embora este fator esteja 

sempre dependente das características do grupo e da harmonização dos indivíduos com 

DM no seio do mesmo. É sempre conveniente relembrar que estes necessitam de mais 

sessões, mas frequentes e menos duradouras. É o nível intelectual que condiciona a 

concentração que estes conseguem ter, pelo que o tempo pode variar entre os dez e os 

quarenta e cinco minutos por sessão. 
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Mais do que no teatro apenas com elementos de turmas regulares é importante 

fazer uma planificação das sessões e deve esperar-se que as pessoas com DM tenham 

menos experiência de trabalho grupal. Podem inclusivamente ocorrer “gritos, choro, 

comportamento auto ou hetero-agressivo, recusas em participar” (VIEIRA, 1999, p. 146), 

situações com as quais os professores devem estar preparados para gerir. 

Tem que existir, por outro lado, uma preocupação em manter a atenção dos 

elementos não envolvidos diretamente no ensaio da peça, sendo a planificação que ser 

estruturada no sentido de manter todos ocupados. 

Se o estigma do atraso mental habitualmente predispõe os profissionais a 

esperarem pouco dos seus alunos, “a abordagem através das artes criativas predispõe a 

que se passe além da deficiência. É importante, na opinião de Fernando Vieira (1999, p. 

144) “partir para estes grupos sem rótulo excessivo de diagnóstico, que muitas vezes 

complica o manejo”. 

De facto, é imperioso que o professor/ profissional confira maior importância aos 

níveis de capacidade restante, do que propriamente à categorização da deficiência. Essa 

avaliação abrirá caminho apenas para entender “quais as técnicas a utilizar, qual o grau 

de abstração, no fundo quais as potencialidades de direção” (Ibidem).  

Deve-se previamente observar a interação do aluno com o espaço e os objetos, a 

interação com o professor-encenador, e a interação com os outros elementos do grupo-

turma. A linguagem deverá ser adequada de forma a transmitir a mensagem de forma 

clara e concisa. 

Nesta sociedade padronizada o indivíduo com DM é, na esmagadora maioria das 

vezes, encarado como sendo incapaz de obter um raciocino lógico e operacional. No 

entanto, o teatro, com as suas atividades adaptadas à DM (ver, por favor Anexo XIII), 

respeita mais o ritmo e o verdadeiro potencial do aluno especial, permitindo-lhe potenciar 

todas as suas capacidades.  

De facto, no ver de Stella-Prorok (1984, apud BLASCOVI-ASSIS, 1997, p. 19) 

hoje acredita-se que,  

“…estas pessoas podem vir a ser indivíduos competentes em seu meio 
sociocultural, isto é: serem capazes de responder eficazmente a uma 
variedade de situações; terem consciência de si como agentes de mudança 
e serem capazes de assimilar estratégias e experiências de uma situação 
e usá-las adequadamente em outra; serem autossuficientes e mostrarem-
se socialmente eficazes na interação com outros indivíduos e com as 
agências e procedimentos de realização do bem-estar social dos 
indivíduos da nossa sociedade”. 
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Mesmo entre pessoas “normais” existem variações individuais e os mais lentos 

acabam também muitas vezes por ser descriminados por não pertencerem ao modelo 

padrão estabelecido pela sociedade cada vez mais exigente. 

Acresce o facto de, ao deficiente mental, serem oferecidas poucas ou nenhumas 

oportunidades de trabalho, fazendo com que ele não seja considerado produtivo na nossa 

sociedade, como consequência, tenha também pouca ou nenhuma oportunidade de lazer. 

O teatro viabiliza, portanto, uma educação não massificada onde a criança é 

tratada de forma personalizada e humana e onde pode fazer uma aprendizagem adequada. 

Só conhecendo bem a criança/ jovem e o grupo é que se pode proceder à escolha da peça, 

à gestão do espaço e à atribuição dos papéis da forma mais individualizada. É, portanto, 

o método que se adapta à criança/ jovem com DM e não o contrário.  

Assim, o Terapeuta da Fala B refere que “Há simplesmente algumas técnicas do 

teatro que não podem ser usadas na DM. Há que adapta-las à situação… Mas sem dúvida 

que pode ser muito vantajoso em termos terapêuticos, ocupacionais e de interação com a 

comunidade”. Neste sentido, o Psicólogo C, salienta a urgência da existência da atividade 

de teatro na escola, dado que “[esta] deveria ser o local de promoção e otimização do 

desenvolvimento global dos indivíduos (por si e em relação), preparando-os da melhor forma 

para a integração e autonomia em sociedade. Atualmente, parece-me uma escola teórico-

cêntrica, cognitivo-cêntrica, sofrendo dos males da normatividade e da produção seriada. 

Voltando à questão, as áreas expressivas fazem parte do todo que é o indivíduo e trabalhá-

las (bem) contribui para o desenvolvimento psico-biossocial dos indivíduos”.Embora 

perspetivando o teatro de um diferente ponto de vista, o Ator entrevistado salienta o que 

ele considera ser uma mais-valia da DM, na medida em que “Na verdade, o deficiente 

mental tem, até, uma vantagem que nós não temos… A ingenuidade perante as coisas – é 

puro! E assim perde-se mais facilmente… É mais criança! E teatro é isso mesmo: resgatar 

esse lado de criança”. 

 

3. SÍNTESE DA ANÁLISE 

Ao abrir as cortinas dos palcos inclusivos descobriu-se, através da análise da 

experiência das várias instituições e indivíduos com os quais se entrou em contacto para 

a elaboração deste projeto, que é uma emergência educativa fomentar oportunidades 

pedagógicas de apoio e de encorajamento, que nutram a realização pessoal do indivíduo 

com DM, sempre numa lógica comunicativa de reflexão conjunta e articulação 

permanente Escola/ Comunidade. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 128 

Descobriu-se que o recurso ao teatro, enquanto estratégia lúdico-pedagógica e 

inclusiva, vai para além de meras tentativas isoladas, permitindo que a experiência 

dramática possa ser vivenciada pelo deficiente mental, beneficiando o seu 

desenvolvimento, trazendo-lhe satisfação pessoal, ampliando-lhe o campo vivencial, 

favorecendo a sua integração social, o envolvimento positivo da sua família e, até, 

desbravando caminhos para uma eventual incursão no meio laboral.  

Descobriu-se esse potencial do “faz-de-conta” enquanto fomentador de atividades 

espontâneas, prazerosas e libertadoras da pessoa com DM, encarada na sua 

pluridimensionalidade. Descobriu-se que, mais do que as questões inerentes às técnicas 

da dramatização, o que condiciona os resultados relacionados com as aprendizagens e a 

inclusão de um determinado indivíduo com DM é, efetivamente, a relação de empatia que 

se estabelece discente/ docente num dado contexto humano e espácio-temporal. 

Em síntese, assume-se o teatro, quando intencionalizado nesse sentido, como uma 

estratégia verdadeiramente inclusiva que exige, para que se chegue a bom termo, o prévio 

e profundo conhecimento do aluno com DM, por um lado, e a estruturação de um 

ambiente securizante, com regras e princípios altruístas claramente definidos, por outro. 

Só assim, é possível ao aluno com DM libertar-se e deixar brotar a sua criatividade, 

realizar aprendizagens de forma informal em áreas importantes, de carácter funcional (e 

não só), desenvolver a autoestima e um autoconceito positivos, relacionar-se 

sinergeticamente com os seus pares e envolver positivamente a sua família. Os palcos da 

inclusão são, necessariamente, a súmula e a interação de todos estes aspetos. Esta 

investigação através da observação direta e, sobretudo da entrevista semiestruturada, 

permitiu, assim, responder afirmativamente à pergunta de partida e confirmar as hipóteses 

formuladas que estiveram na sua génese. 

CONCLUSÃO 

O percurso traçado durante a execução deste projeto foi, essencialmente, um 

repensar da Educação Especial, porque toda a educação deve ser especial. É através do 

processo educativo que um país forma a sua nação e que faz dos seus integrantes sujeitos, 

com ou sem deficiência, conscientes de si73 como agentes de mudança social – cidadãos. 

  

 
73 Segundo António Damásio, em “O Sentimento de Si”, “Qualquer que seja a palavra para consciência, 
nunca estamos longe da noção de conhecimento abrangente, testemunhando variações sobre o con (uma 
abrangência) e a scientia (factos, científicos ou não)” (2000, p. 268).  
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À descoberta dos palcos da inclusão foi, através da vivência desafiadora, mas 

gratificante, da partilha, testemunhar outras formas de estar, outros modos de olhar e de 

praticar o Ser Professor, percecionando o ser humano na sua integralidade, como um ser 

sensitivo, psíquico, social e motor. 

Convivendo com uma panóplia de perspetivas, atitudes, posturas, vivências e 

abordagens do teatro envolvendo pessoas com DM, cuja análise ficou, imensamente, 

aquém da sua abundância de conteúdo, foi, possível unir essas diversas experiências 

através de uma seleção das principais linhas convergentes de discurso e de práticas, cujo 

primordial objetivo consistia sempre em conferir dignidade à pessoa com DM, 

acreditando, veemente e incondicionalmente, no incremento das suas capacidades. 

Foi tomar consciência do grau de responsabilidade que exige o exercício da 

função docente, integrada num sistema ecológico que, tantas vezes, a transcende e, no 

entanto, do qual faz parte integrante; compreendendo que estamos inseridos num 

paradigma cultural no qual prevalece a “lei do mais forte” e se faz o culto da imagem, da 

rapidez e da proficiência e, sendo o processo educativo, eminentemente, de cariz cultural, 

este tem que ser todos os dias reedificado tendo por base um profundo conhecimento e 

respeito pela singularidade, sobretudo sendo ela lenta, frágil e bela. 

Foi o elevar o autoconhecimento e aceitar o desafio para um melhor desempenho, 

compreendendo o quão imperativo é encontrar formas alternativas para lidar com essa 

fragilidade e com essa diferença.  

Confirmámos que não é apenas de uma pedagogia formal e tradicional que os 

nossos alunos precisam, que lhes estagna os talentos e as potencialidades, que lhes 

constrange a criatividade e a espontaneidade; mas, antes, de uma pedagogia inovadora e 

estimulante que faça germinar novos saberes e ensine os nossos alunos a encontrarem a 

verdade dentro deles mesmos e a assumirem o seu papel de cidadãos. 

Constatámos que é sempre urgente quebrar esquemas preestabelecidos, criando 

uma atmosfera facilitadora do convívio humano e que permita a assimilação natural de 

valores, como a tolerância e a compreensão, que potencie e apoie, incondicionalmente, o 

desenvolvimento dos nossos discentes com DM. Por outro lado, neste palco, assomaram 

novos cenários e perspetivas, o surgir de novas buscas, a formulação de novas questões e 

o ensejo de explorar novos conceitos, eventualmente num próximo projeto de 

investigação. São disso exemplo a Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard 

Gardner, o Modelo Ecológico do Desenvolvimento Humano, de Bronfenbrenner e o 
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estudo sobre as contribuições de Piaget, Vygotsky e Moreno no âmbito das atividades e 

jogos infantis e de adolescentes aplicáveis ao contexto da dramatização na escola. 

À descoberta dos palcos da inclusão foi mais uma ínfima tentativa para que os 

processos de ensino enriqueçam, para que o mundo se amplie – o nosso, enquanto 

educadores, o dos pais e, sobretudo, o dos nossos alunos especiais, por quem aqui 

estamos. 

Assim, considerando que o teatro, “a mãe de todas as artes”, permite uma 

formação de carácter humanista, sustentada na qualidade, que promove a aquisição de 

conhecimentos, conciliando todas disciplinas, que valoriza as relações interpessoais, os 

afetos, o prazer e o envolvimento pluridimensional dos nossos alunos com DM, 

libertando-os (e à sua família) dos constrangimentos inerentes à sua deficiência e os 

transporta para um universo no qual se transcendem a si próprios, perguntamos:  

– Porque não a Escola, recorrendo à sua autonomia, alargar o seu leque de instrumentos 

pedagógicos disponíveis, oferecendo esta opção nos currículos alternativos dos nossos 

alunos com DM? 
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PERFORMANCE Y DICTADURA: PARADOJAS DE LAS RELACIONES 
ENTRE ARTE Y MILITANCIA 

Performance and dictatorship: Paradoxes of the relationships between art and 

activism 

 
VERZERO, Lorena74 
 

Resumen 

Nos proponemos reconstruir algunas experiencias performáticas y hechos teatrales llevados a cabo por el 

TIT (Taller de Investigaciones Teatrales) durante la última dictadura militar argentina, y a partir de 

entonces, reflexionar sobre los modos de construcción de subjetividades, las relaciones entre arte y política, 

y arte y militancia, en un contexto no sólo de represión, sino también de desinformación y aislamiento.Este 

trabajo se enmarca en un proyecto colectivo que se propone complejizar las perspectivas analíticas mediante 

las cuales se han estudiado las producciones artísticas y culturales desarrolladas durante la última dictadura 

militar en Argentina que consideran de manera dicotómica las prácticas “de resistencia” al régimen 

(manifestaciones contrahegemónicas o alternativas), frente a las prácticas “cómplices” o proclives a aceptar 

la hegemonía (insertas en la industria cultural, en los medios masivos o en las instituciones culturales 

oficiales). Nos interesa explorar en el “entre”, en la imprecisión de esos límites: cómo se entrecruzan y 

redefinen, cómo se contaminan y superponen, cómo se imponen las lógicas dominantes de un territorio en 

el otro. El TIT fue un colectivo teatral integrado por adolescentes que desarrollaron un arte experimental y 

tuvieron pertenencia al PTS (Partido Socialista de los Trabajadores), de orientación trotskista, durante la 

dictadura. Los integrantes del TIT y de colectivos culturales afines concibieron de modo programático el 

encuentro entre vanguardia artística y vanguardia política. Intentaron  entrecruzar experimentalismo y 

trotskismo. La investigación y la experimentación permanentes estaban en el centro de sus prácticas 

escénicas. Estos jóvenes trotskistas tomaron la opción de la militancia política en tiempos de dictadura. La 

concepción de la militancia en este contexto –y, más aún, una militancia político-cultural- reclama su 

historización y análisis. Las relaciones del partido (que se encontraba en la clandestinidad) con los 

militantes que realizaban tareas artísticas fueron variables, tensas y complejas. Nos interesa penetrar en los 

intersticios entre la lógica dominante y este tipo de hechos político-culturales, cuya consideración como 

“de resistencia” resulta simplificadora; indagar en la densidad, las paradojas y las fisuras de estas relaciones. 
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Abstract 

We propose to reconstruct some performative experiences and theatrical events performed by the TIT 

(Taller de Investigación Teatral) during the last military dictatorship in Argentina, and thereafter, to 

reflect on the modes of construction of subjectivities, the relationship between art and politics, and art 

and activism in a context not only of repression but also disinformation and isolation. This work is 

part of a collective project that aims to complicate the analytical perspectives through which the artistic 

and cultural productions developed during the last military dictatorship in Argentina have been 

studied. Those studies considered the practices “of resistance" to the system (counter-demonstrations 

or alternative) and practices "accomplices" or inclined to accept the hegemony (embedded in the 

culture industry, mass media or official cultural institutions) dichotomously. We are interested in 

exploring in the "between", in the imprecision of these limits: in exploring how they intersect and 

redefine, how they overlap and become contaminated, how the dominant logics of territory impose 

one on the other. The TIT was a performance collective comprised of adolescents who developed an 

experimental art and had membership in the PTS (Socialist Workers Party), Trotskyist orientation, 

during the dictatorship. The members of the TIT and related cultural groups conceived the encounter 

between artistic and political avant-garde art as a program. They tried to interbreed experimentalism 

and Trotskyism. The permanent research and experimentation were in the center of their performance 

practices. These young Trotskyists took the option of political activism during the dictatorship. The 

concept of activism in this context –and, indeed, a cultural-political militancy- claims its 

historicization and analysis. The relations of the party (who was in hiding) with the militants that 

carried out artistic endeavors were variable, tense and complex. We intend to penetrate the interstices 

between the dominant logic and this type of political-cultural facts, whose definition as "resistance" is 

simplistic. We will research the density, the paradoxes and fissures of these relationships. 

 
Keywords: Theater and politics: Activist art; Dictatorship. 

Palavras-chave: Teatro y política; Activismo artístico; Dictadura. 
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          Performance y dictadura: Paradojas de las relaciones entre arte y militancia 

La última dictadura militar (1976-1982) impuso en Argentina una obturación sin 

precedentes en materia cultural. En lo que respecta directamente a la producción artística, 

se censuraron obras de arte, publicaciones, películas; se persiguió a los artistas, se los 

expulsó, apresó y, como sabemos, se los torturó y desapareció. La persecución en la esfera 

artística tuvo que ver con que los artistas se involucraron de diferentes maneras con 

proyectos políticos, a partir de los cuales los límites entre arte y política / arte y militancia 

toman diversas formas. A pesar de la instalación del terror como forma de censura y auto-

censura, han existido acciones artístico-políticas que de manera aislada consiguieron 

subvertir momentáneamente el status quo. El estudio de este tipo de prácticas es una 

asignatura pendiente en la historia del arte argentino. Son recientes las investigaciones 

que se han propuesto analizar las experiencias subterráneas, clandestinas o no, que 

existieron aisladamente, ya sea con una deliberada intención de contrahegemonía política 

y/o artística, o simplemente como espacios de resistencia a través de prácticas colectivas 

no visibilizadas. La dictadura provocó una ruptura en cuanto a las prácticas, lenguajes y 

sentidos producidos en una sociedad movilizada por un proceso que algunos sectores 

consideraron (pre)revolucionario. Esa ruptura produjo significaciones en diversos 

órdenes, desestabilizando la construcción de subjetividades, las concepciones del otro y 

las relaciones sociales; afectando las concepciones de lo público y lo privado; y 

produciendo un hiato en la transmisión de legados, al intimidar, expulsar y desaparecer a 

una generación. Las investigaciones existentes hasta el momento ponen mayormente el 

foco en el quiebre en las prácticas culturales y lenguajes estéticos que se produjo con la 

dictadura. Sin embargo, indagar en aquellas prácticas que en esos años propusieron 

lenguajes y sentidos alternativos nos permitirá comenzar a observar  continuidades entre 

los años anteriores, los años del terror y la posdictadura. 

Las producciones culturales en el exilio y las llamadas por algunos “cómplices” del 

régimen o proclives a aceptar la hegemonía (insertas en la industria cultural, en los medios 

masivos o en las instituciones culturales oficiales) están siendo estudiadas hace algunos 

años. A partir de que esos vértices son reconocidos, es posible explorar el entre, las fisuras 

a través de las cuales se filtra n otro tipo de experiencias. En este sentido, aunque resulta 

impensable la existencia de un arte militante durante la última dictadura argentina, 

existieron algunas experiencias que hasta el momento han sido silenciadas. Es ese silencio 

el que las ha vuelto impensables. 
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Entre los grupos que exploraron formas estéticas y políticas, se encuentra el TIT 

(Taller de Investigaciones Teatrales), un colectivo que entre 1977 y 1982 

empecinadamente se propuso la provocación como modo de actualizar la capacidad 

revulsiva del arte, y que funcionó en conexión con el TIC (Taller de Investigaciones 

Cinematográficas) y el TIM (Taller de Investigaciones Musicales), y que entabló 

relaciones con colectivos afines, como Cucaño, un grupo de jóvenes rosarinos (sobre este 

grupo, ver Malena La Rocca, 2011). 

El TIT estaba integrado por jóvenes que no tenían más de veinte años que 

desarrollaron un arte experimental y tuvieron diferentes tipos de pertenencia al PST 

(Partido Socialista de los Trabajadores), de orientación trotskista. Desarrollaron 

experiencias teatrales efímeras a partir de la idea programática de cruzar vanguardia 

artística y política, experimentalismo y trotskismo. Actuaban en superficie, mientras el 

partido estaba en la clandestinidad. Buscaron la libertad política, estética y moral. En este 

trabajo nos proponemos reconstruir algunas de las acciones que llevó adelante el TIT, e 

ir hilvanando el itinerario del grupo junto con algunas significaciones sociales o políticas 

que se desprenden de sus prácticas75.  

Habitar el cuerpo propio e irrumpir en el otro: improvisar, provocar 

Los relatos de los integrantes del TIT cuentan distintas versiones sobre el inicio del 

grupo. Para algunos de ellos, el TIT nació de un encuentro casual en el subterráneo entre 

Juan Uviedo y unos jóvenes con inquietudes políticas y artísticas en 1977. Marta Cocco, 

por ejemplo, discute con este relato y otorga un carácter más activo a los jóvenes: no se 

trató de una casualidad, sino que vieron un cartel de un taller y fueron a buscarlo. Uviedo 

era una persona mayor que ellos, nacido en la provincia de Santa Fe, que había trabajado 

en Instituto Di Tella, espacio que nucleó a la experimentación artística en los ’60, luego 

pasó por el teatro militante setentista y realizó teatro experimental en Europa, Estados 

Unidos, México y Centro América. Se acercó al Living Teatre, Peter Brook y Eugenio 

Barba. Comenzó a trabajar como actor y luego pasó a dirigir. “El TIT tiene que ver con 

un director de teatro como Uviedo que era peronista de izquierda, más que militante más 

 
75 Este trabajo es parte de una investigación incipiente que desarrollamos en el marco del proyecto de 
investigación “Entre el terror y la fiesta” (IIGG, FSOC, UBA), dirigido por Ana Longoni. Debemos nuestro 
agradecimiento a los integrantes del TIT, TIM y TIC que nos han brindado sus archivos documentales y 
testimonios, sin los cuales esta investigación no podría llevarse a cabo. 
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bien era teatrero” – define Marta Cocco, integrante del TIT que luego coordinará uno de 

los sub-grupos76. 

Su “misticismo marxista” –según lo define Pablo Espejo, integrante del TIT en una 

entrevista77-, atrapó a estos y otros jóvenes con los que iniciaron un camino de 

experimentación que –aun sin la presencia de Uviedo- se extendió hasta el fin de la 

dictadura. 

En mayo de 1978 Uviedo es acusado de tenencia de drogas y apresado, y un tiempo 

después sale a un exilio en Brasil que duró hasta su muerte en 2010. Desde entonces, el 

TIT continúa su camino sin su liderazgo. Durante ese primer año, el grupo estaba 

subdividido en tres: el grupo madre, el grupo llave y el grupo iniciación. El primero estaba 

integrado por quienes tenían más experiencia, el último se conformaba con los jóvenes 

que “juntábamos en los ensayos para acercarlos al taller” – explica Espejo en la entrevista 

mencionada anteriormente. 

Trabajaron siempre a partir de improvisación. Se trataba de un teatro, o mejor dicho, 

de “hechos teatrales” o “montajes” -como ellos los definen-, físico, logrado a partir de 

ejercicios actorales con intertextualidad grotovskiana, barbiana o al estilo del Living. No 

sería pertinente intentar dilucidar aquí cuál de estas líneas se aplicaba con mayor 

precisión, porque confluían más bien como parte de un clima de época –talvez como eco 

de una época- y no como una búsqueda cargada de meticulosidad teórica. Eran jóvenes, 

muy jóvenes, y en su mayoría tenían poca o ninguna experiencia en actuación. La 

vitalidad por hacer, por crear y crearse, los reunía y motorizaba tanto sus prácticas 

artísticas como políticas. En ese sentido, eran inquietos buscadores y, sobre todo, 

experiementadores, cuyas lecturas incipientes los iban llevando a probar con el cuerpo y 

con la palabra herramientas provistas por distintas estéticas y metodologías teatrales. 

Tenían claro, sin embargo, que les atraía un teatro experimental, físico, despojado, 

no mimético. Se distanciaban de toda tendencia estética que fuera moralizante o didáctica. 

No les interesaba la representación realista y, aunque podían llegar a implementar 

elementos metodológicos de la teoría brechtiana, como la noción de distanciamiento, sus 

obras les resultaban panfletarias.  

 
76 Entrevista con Ana Longoni, Roma, 11 de diciembre de 2011. Los únicos trabajos existentes sobre el TIT 
son: La resistencia cultural a la dictadura militar argentina de 1976: clandestinidad y representación bajo 
el terror de estado, tesis doctoral de Marta Cocco, King’s College, Londres, inédita; y Ana Longoni, 2012. 
77 Entrevista con Pablo Espejo y Elías Palti “Chester”, realizada por integrantes del grupo de investigación 
“Entre el terror y la fiesta” (IIGG, FSOC, UBA), Buenos Aires, 26 de julio de 2011. 
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Chester, integrante del TIM (en la entrevista citada), reflexiona en torno a que podía 

resultar que “estuviéramos en contra de todo arte militante, de todo arte moralizante, 

pedagógico”, en tanto que en su mayoría habían tenido o intentaban seguir teniendo 

relaciones con el PST, que estaba en la clandestinidad desde 1975 y cuya conducción se 

había salido al exilio. La paradoja reside en que, a pesar de su identificación política con 

un partido de izquierda, repudiaban la tradición estética de la izquierda. Sus hechos 

teatrales tenían que ver con la experimentación estética, que el pensamiento de izquierda 

consideraría superficial, vacío de contenido y estéril.  

Las relaciones del TIT con el PST, que se sustentaba, básicamente en el vínculo 

inmediato con algunos dirigentes, sobre todo con uno en particular (“El Gordo Emilio”), 

fueron tensas y variables a lo largo de estos pocos años. Para algunos y en algunos 

momentos, el teatro fue excusa para sumar militantes al partido; para otros, fue la forma 

de militar en un tiempo de censura total y con un partido en la clandestinidad. Todos 

encontraron en el TIT un lugar de libertad estética y moral, y la identificación con el 

partido era secundaria o resultaba de la vinculación afectiva con el grupo. El ideario de 

izquierda y de experimentación artística era compartido por todos. 

Pablo Espejo (en la entrevista citada) describe algunos de los ejercicios que hacían 

durante el entrenamiento guiado por Uviedo, entre los cuales se encuentran los 

“equilibrios”. Tenían una serie de alrededor de quince ejercicios que implicaban el 

desarrollo del equilibrio. El más simple consistía en hacer un trípode con la cabeza y las 

dos manos, y el más complejo –que, según señala Espejo, sólo lo podía hacer Juan- 

consistía en sostenerse con los dos pulgares y la nariz, y levantar alternadamente cada 

uno de los pulgares. 

En la mayoría de los relatos de los miembros del TIT, la figura de Uviedo es 

portadora de un aura casi mágica, que los hechizaba y los adentraba en mundos 

insospechados. Uviedo era un chamán, un encantador, un gran orador y conquistador que 

los sedujo con una propuesta que respondía a lo que estos jóvenes estaban buscando y 

que, por su experiencia y su vitalidad, logró organizar. Esta imagen tiene que ver con una 

construcción mítica de la experiencia con el grupo y está presente en algunas versiones, 

mientras que otras relativizan la presencia de Uviedo. 

Algunos de ellos cuentan también que era exigente con el trabajo corporal. Cuando 

se presentaba alguien que no era parte del grupo –cuentan Espejo y Chester- “provocaba” 

al resto durante el entrenamiento para que rindieran al máximo. Relatan también que 
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“cuando venia alguien medio pacato, nos hacia hacer un ejercicio que era el túnel”. Este 

ejercicio se realizaba con dos aros de gimnasia alejados pero unidos por una tela elástica, 

que construían un túnel. Ingresaba un grupo de actores desde cada uno de los extremos 

del túnel “y había que pasar fregándose todos en el medio, y ahí el pacato renunciaba”. 

La idea de que participaran del taller personas nuevas tiene que ver con una política 

de apertura del TIT, que llegó a tener entre 70 y 100 integrantes de manera permanente y 

otro tanto cuya participación era esporádica, “cantidad que –como bien apunta Longoni 

(2012, p. 49) resultaba llamativa en medio de las condiciones cotidianas de la represalia 

a las actividades colectivas (“tres es reunión”, amedrentaban las fuerzas del orden)”. 

Uviedo les transmitió la idea de la provocación. "Provocar" significaba 

desnaturalizar la cotidianeidad, irrumpir en un orden de cosas. Pablo Espejo y Chester lo 

definen así en la entrevista citada: “Lo que queríamos cambiar era la chatura, la 

mediocridad y el miedo que había. Provocar, sacar a las personas de su estado natural con 

toda una base, un sustento ideológico que daba Juan. Él decía que es muy difícil 

relacionarse a las personas tal como son. Si querés relacionarte, lo mejor es sacarlo de su 

personaje, cambiárselo, meterlo en un juego que haga otro personaje, ahí le vas a sacar 

las mejores cosas”. Casi shakespereanamente, la provocación intenta romper con el teatro 

de lo cotidiano y crear uno nuevo. Los hechos teatrales constituyen, entonces, un medio 

para modificar el entorno y para algunos de estos jóvenes viene a suplir la imposibilidad 

de acción política directa. 

En ese momento, el TIT trabajaba en el teatro Molière, de Juan Forn. La sala se 

encontraba en Bartolomé Mitre 2020, es decir, en una zona céntrica, muy próxima a la 

esquina de Callao y Corrientes, y a pocas cuadras del obelisco; y se caracterizaba por un 

eclecticismo y diversidad en su programación. A lo largo de su existencia, el grupo 

transitó por diferentes espacios, que eran alquilados por hora como salas de ensayo. En 

1977 Uviedo dirigía en el Molière un taller de teatro que difundían a través de un afiche 

en el que se invitaba a los posibles talleristas a ser “provocados” (entre la información 

que se daba decía: “Dirige y provoca: Juan Uviedo”) y se indicaba que el taller finalizaría 

con un “montaje”. 

Los hechos teatrales del TIT, contrariamente a la lógica del teatro, que se funda en 

la repetición de una misma obra función tras función, duraban sólo una vez. Picun, 
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integrante y fundador del TIC, relata sobre la estética del TIT en una entrevista78: “Eran 

cosas de un solo día, no eran buenas. Ciertamente no eran buenas, pero como no era bueno 

el punk de garage, si lo comparas con Pink Floyd. Pero justamente lo que querían era 

sonar mal, vomito. Y de alguna manera el TIT era así. Una cosa inconexa, gritos, las 

actuaciones no eran realistas, los textos podían variar totalmente. La ligazón con el 

público era directa, todo el tiempo. Estaba roto el escenario”. 

En lo que respecta a la puesta en escena y a la actuación, como en otros aspectos 

que hacen a la identidad del grupo, como la vida en comunidad o la relación con las 

drogas, el TIT parece estar mirando a los años ’60. El desmantelamiento producido por 

la dictadura en todos estos sentidos, sin embargo, no logró impedir que estas prácticas se 

propagaran. La obturación tal vez haya potenciado la necesidad de construirse 

identitariamente a partir de la búsqueda de reflejos en las prácticas heredadas de años 

anteriores, más que en la construcción de nuevas formas. 

Ocupar espacios: Entre la sala y la calle 

Cuando Uviedo cae preso, estaban trabajando en una casona de Av. de los Incas y 

Forest. El trabajo se continúa en tres grupos, cada uno coordinado por un joven de 

alrededor de veinte años con una línea estética que lo distinguía de los otros: Marta Cocco 

(Marta Gali), cuyo grupo trabaja sobre textos de Lautremont y luego hace intentos de 

intervención callejera; el Gallego (Rubén Santillán), que se aproxima a Genet y a Artaud; 

y Ricardo Chiari (Ricardo D’Apice), que incursiona en el absurdo de Ionesco. 

Aunque la toma del espacio público estaba completamente vedada, el grupo que 

coordinaba Marta Cocco incursionó en las formas de intervención callejera. En 

septiembre de 1980 hicieron un montaje titulado, justamente, Septiembre de 1980, que se 

llevó a cabo en una sala, en el marco del “Encuentro de las Artes II”, un festival contra la 

censura impulsado por el PST, en el que predominaba la presencia de artistas más 

tradicionales. Picun señala que incluso al interior del partido los “talleres de 

investigación” eran considerados “locos”. La pieza finalizaba con el ingreso de los actores 

con carteles al estilo de los que se ven en las movilizaciones políticas, cantando “Que no 

hay alegría ni la hubo ayer… Que no hay, que no hay. No la puede haber…” (Picun, en 

la entrevista antes mencionada). Picun señala, incluso, la paradoja de que “Era una 

 
78 Entrevista con Ana Lonogni, Lorena Verzero y Jaime Vindel, Buenos Aires, 30 de junio de 2011. 
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cancioncita casi de cancha donde planteaba esto, ‘no hay alegría’, pero nosotros 

estábamos cantando”. La denuncia de esta carencia remitía a que, ya pasada la 

efervescencia del mundial del ’78, se hacía visible la falsedad de la toma de la calle 

popular, de la alegría colectiva que se intentó construir desde las esferas de poder con la 

fiesta deportiva. 

La última sala que el TIT ocupó antes de salir hacia Brasil en enero de 1980 fue una 

casona ubicada en Córdoba 2081. Allí ensayaban, realizaban proyecciones 

cinematográficas los sábados, y allí también circulaba clandestinamente la prensa del PST 

o podía llegar a haber alguna reunión de célula del partido del PST. En ese momento, el 

grupo de Ricardo hace un primer viaje a Brasil y varios de sus integrantes se quedan a 

vivir allí, en una casa comunitaria. Los que permanecen en Buenos Aires no pueden 

sostener el alquiler de la casona y se ven obligados a movilizarse hacia otro sitio. 

Alquilan, entonces, otra casona, ubicada en San Juan 2851. Para hacer salas de ensayo 

más amplias, demolieron paredes de algunas habitaciones, lo que les trajo serios 

problemas con el dueño del lugar.  

En agosto de 1981 vuelven a Brasil y participan de “Alterarte II” en San Pablo, 

donde realizan una acción en la Plaza de la República. Allí entablaron vínculos con el 

grupo brasileño “Viaje sin pasaporte”. En esa acción intervinieron algunos miembros de 

Cucaño. La acción fue concebida por Rubén “Gallego” Santillán en base a la idea 

artaudiana de la peste. Los actores –o performers- estaban “apestados”, intoxicados, en 

medio de la feria multitudinaria de la plaza. Estos “apestados” vomitaban, se retorcían, 

generando una psicosis en los lugareños que terminó con la llegada de la policía y la 

deportación de varios de ellos a la frontera argentina. La acción tuvo repercusión en los 

medios, concretando lo que Espejo señala risueñamente como el objetivo de Uviedo, que 

las intervenciones del grupo no tuvieran por objetivo salir en la página de espectáculos, 

sino en los policiales. 

Esta acción no fue algo espontáneo o no programado, sino que fue planeada hasta 

en los mínimos detalles. Se había pensado hasta en la seguridad de los performers 

(“Gracias al partido –reflexiona Magoo (Eduardo Nico), integrante del TIC, sobre esta 

acción- teníamos una conciencia de que la represión no era joda, había que cuidarse”)79. 

El trabajo comenzó a la mañana del mismo día de la acción y durante algunas horas los 

 
79 Entrevista con Ana Lonogni y Jaime Vindel, Buenos Aires, diciembre de 2011. 
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actores se “infiltraron” entre la gente, se integraron entre los lugareños. Cuando 

comenzaron a sentirse descompuestos, la gente los reconocía porque habían estado allí 

durante todo el día. Magoo destaca la actuación de los miembros de Cucaño, que seguían 

vomitando en la comisaría. En ningún momento dijeron que eran actores, aún cuando los 

estaban dejando en libertad afirmaban que se sentían mal. Magoo evalúa este acto como 

signo de valentía. Ese tipo de acción podría ser pensada como “teatro invisible”, un 

concepto que llegó a la Argentina en los primeros setenta con Augusto Boal. Al parecer, 

ni Cucaño ni el TIT practicaban teatro invisible programáticamente, pero acciones como 

la de Plaza de la República comparten con él la intervención en la realidad a partir de la 

ruptura total de las convenciones teatrales. 

El teatro invisible que Boal practicó en la Argentina desde su exilio brasileño en 

1972 consiste en la presentación en un espacio real (tren, restaurante, hall de un teatro, 

etcétera) de una situación teatral delineada previamente, en la que los actores provocan 

una situación conflictiva sin revelar su identidad actoral, suscitando la reacción de los 

presentes que, sin ser conscientes, son en verdad público y, más aún, se transforman en 

actores, participan de una reflexión de índole social y retornan a su vida cotidiana con un 

plus a partir del cual podrían generar cambios (VERZERO, 2012). 

Tanto en el teatro invisible como en intervenciones del TIT como la de la Plaza de 

la República, se busca abolir por completo los rituales teatrales: la dicotomía actor-

espectador, la sala teatral como espacio de representación, la escenografía, etc. 

La posibilidad de la toma de la calle en Brasil es parte de la libertad que Brasil 

significó para todos. A pesar de que allí también se vivía una dictadura, encontraron un 

lugar para lo que en Argentina estaba prohibido: además de tomar la calle, hacer prácticas 

colectivas, hablar de política, etc. En los relatos sobre el viaje a Brasil se reitera la 

vitalidad, la explosión, la efervescencia, la liberación de la autocensura. 

Las descripciones de la vida que llevaban en Brasil delinean una cotidianeidad que 

aún más fuertemente que en Buenos Aires parece replicar el imaginario sobre los años 

sesenta: Brasil fue el lugar de la mostración de la experimentación con el cuerpo y la 

ruptura de las convenciones, del amor libre y el uso de drogas.  

Ese mismo año se lleva adelante en Buenos Aires Teatro Abierto, una expresión 

teatral que reunió a muchos teatristas, que pusieron en escena 21 obras escritas por 21 

dramaturgos y dirigidas por 21 directores (GIELLA, 2005). Teatro Abierto constituye un 
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hito insoslayable del teatro argentino y ha pasado a la historia como el acontecimiento en 

el que el campo teatral se unió para expresarse en contra de la dictadura. Este ciclo se 

comenzó a dar en agosto de 1981 en el teatro El Picadero, hasta que una bomba explotó 

en el teatro el día 6 de ese mes y comenzó la construcción mítica del movimiento de 

Teatro Abierto. Luego de la explosión, los artistas hicieron pública la situación y se 

ofrecieron algunas salas para continuar con el ciclo, que siguió desarrollándose en el 

Tabarís, un teatro emplazado en la calle Corrientes, a metros del obelisco, y que integra 

el circuito comercial. Para ese momento, si bien la dictadura ya comenzaba a dar muestras 

de vulnerabilidad, esta acción colectiva no dejaba de representar cierto riesgo para sus 

hacedores. 

Ahora bien, aunque son varios los investigadores y periodistas que han abordado el 

“fenómeno de Teatro Abierto” –como se lo ha llamado-, no se lo asocia a ningún partido 

o tendencia política. Muy por el contrario, se lo venera como el espacio en el que lo 

colectivo puede enfrentar al monstruo de facto. Sin embargo, varios testimonios de 

miembros del TIC, TIM o TIT subrayan que fue un acontecimiento organizado por el PC 

(Partido Comunista). En ese sentido, ellos se quedaron al margen de Teatro Abierto y lo 

cuestionaron por izquierda. El teatro promovido o realizado militantes o allegados al PC 

era aquello que ellos desechaban: realista, edificante, de denuncia. Lo cierto es que la 

amplitud de estéticas presentes en Teatro Abierto sería un índice de que, aunque puede 

haber habido alguna participación orgánica desde el PC, ésta no fue excluyente. 

Poco antes de Teatro Abierto, el 25 de marzo (a cinco años del golpe de estado), el 

TIT planea montar Lágrimas fúnebres, pompas de sangre también en El Picadero. Picun, 

en la entrevista, indica que “Se alquila el Picadero, que hasta ese momento nunca 

habíamos estado en un teatro tan importante”. Esa sala era patrimonio de Guadalupe 

Noble, hija legítima del fallecido dueño del diario Clarín, y su esposo, Alberto Mónaco. 

Había sido inaugurada en 1980 y dejó de funcionar con la bomba de 1981, por lo que su 

construcción en el imaginario colectivo se asocia a la figura de Teatro Abierto. 

Permaneció cerrada desde entonces hasta el 22 de mayo de 2012, cuando se reinauguró, 

en manos de otro dueño (Sebastián Blutrach) y con una programación ligada a lo 

comercial. 

Ana Longoni (2012, p. 47) describe Lágrimas fúnebres, pompas de sangre con 

precisión. Este montaje está basado en la novela Pompas fúnebres de Jean Genet, y es 

recordado por los integrantes del TIT como el más complejo del grupo, cuya puesta 
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involucraba a 60 actores y músicos, y cuyo proceso de creación había llevado seis meses, 

superando el tiempo dedicado a todos los demás montajes. Sin embargo, nunca llegó a 

darse. Fue levantado por los dueños de la sala media hora antes de estrenarse: Mónaco 

llamó al director, Rubén “Gallego” Santillán, y le pidió que cancelaran el estreno porque 

había recibido un llamado del poder político. Era el 25 de marzo de 1981 y en el programa 

de mano se anunciaba el “aniversario (…) del 24 de marzo de 1976”, día del golpe de 

estado. El hecho teatral había comenzado días antes, cuando empapelaron la calle 

Corrientes entre el pasaje Rauch (hoy Enrique Santos Discépolo), donde se encuentra El 

Picadero, y el obelisco con un autoadhesivo que decía la frase “Aquí cayó un joven” 

extraída de la novela de Genet a modo de graffitti y con la que también comenzaba la 

obra. Parte de la escenografía consistía en velas, coronas y flores marchitas, secas o 

podridas que habían recogido en los basurales del cementerio y desplegaban entre el 

escenario y la calle. En el programa de mano se anunciaba la invitación a velar por los 

cuerpos ausentes: “Señoras y señores, jóvenes de nuestra generación, aquí podrán tocar 

la sangre de sus muertos”. “(…) aquella inusitada aglomeración era a la vez un acto 

político y un ritual funerario, una ceremonia colectiva de duelo” (LONGONI, 2012, p. 

45). 

Los 300 o 400 espectadores, que habían adquirido su entrada con anticipación, se 

encontraban en la puerta del teatro cuando se decidió la cancelación de la obra. Ante esa 

situación, Santillán, vestido de Genet, se subió a una camioneta y dio un discurso 

arengando a la gente, que siguió con una pequeña movilización detrás de una bandera que 

decía “Aquí cayó un joven”. La marcha duró unas cuadras, hasta que llegó la policía y 

tuvieron que dispersarse. La ceremonia de duelo se convirtió en una toma de la calle 

momentánea. La movilización que estaba prevista como final del hecho teatral, terminó 

reemplazándolo. De esta manera, como señalan algunos testimonios y también apunta 

Longoni, si bien no pudo concretarse la obra, sí se desarrollaron algunas de sus partes: la 

agitación previa con la pegatina, la ceremonia de duelo y la toma de la calle (Idem, p.  

46). 

Pompas fúnebres, de alguna manera, se anticipa como final del TIT. Tiempo 

después de este episodio, pierden la casona de San Juan, y todo va coagulando hacia la 

disolución del grupo, en mayo de 1982. 

Este hecho de censura – sobre el cual es preciso seguir indagando- enmarca la 

construcción de Teatro Abierto e impide pensarlo como un fenómeno aislado de 
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enfrentamiento del campo teatral al poder. Asimismo, permite construir una historia de 

amenazas en El Picadero, que concluyó con la bomba del 6 de agosto, transformando el 

imaginario que indica que el poder fue directamente contra Teatro Abierto. Asimismo, 

las relaciones entre los dueños de la sala y el campo de poder constituyen otro punto a 

indagar, puesto que Guadalupe Noble es la única hija legítima del dueño del diario Clarín, 

fallecido en 1969, y en ese momento las relaciones entre ella y la esposa de su padre y 

dueña del diario, Ernestina Herrera de Noble, ya estaban teñidas de un cariz oscuro80.  

En síntesis 

Podría decirse que el TIT forma parte de lo que se conoce como cultura de 

resistencia al régimen. Esa definición, sin embargo, es lo suficientemente imprecisa como 

para albergar experiencias de muy diversa índole tanto en lo que respecta al compromiso 

político o ideológico, como a las formas de asociación, de vinculación con otras esferas 

sociales y de lenguajes estéticos puestos en marcha. 

La dictadura atacó muy directamente dos esferas a las que nos hemos acercado en 

este trabajo de aproximación al TIT: las relaciones con el cuerpo y la ocupación del 

espacio público. Este colectivo encontró formas de apropiación de ambas materialidades 

en algunas referencias del arte del siglo XX, entre las cuales ellos mencionan el 

surrealismo y nosotros señalamos el experimentalismo de los años ’60. Las dos 

modernizaciones del siglo se reflejan en las elecciones estéticas del TIT y entendemos 

estas afinidades como modo de escapar a las proscripciones impuestas por el régimen.  

Por otra parte, entre las problemáticas que enmarcan y definen las producciones 

culturales de los colectivos que hacen un arte de intervención política, cobran especial 

relevancia las vinculaciones que entablan con los partidos que representan o que los 

contienen. Esta cuestión, que constituye un tema para otro trabajo, sin embargo, hace a la 

identidad del grupo y lo diferencia de otros colectivos que podían producir un arte 

subterráneo o contrahegemónico pero que funcionaban independientemente en términos 

partidarios. 

 
80 Este tema ha tomado estado público en los últimos años, porque se llevó a la justicia la presunta 
apropiación de dos niños por parte de Ernestina Herrera, a quienes les dio (ilegalmente) el apellido de su 
marido muerto para garantizar la herencia. Con la embestida de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández hacia el monopolio del diario Clarín salen a la luz negociados y relaciones con el poder en las 
décadas pasadas (MOCHKOFSKY, 2011) que nos permiten comenzar a delinear la hipótesis de que los 
atentados al teatro Picadero tal vez tuvieran algunos matices extra teatrales que hasta ahora no han sido 
explorados. 
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Quedan aquí planteadas, entonces, una serie de problemáticas en torno a las 

relaciones entre arte y dictadura que habremos de seguir hilvanando a lo largo de esta 

investigación. 
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A EXPRESSÃO DRAMÁTICA EM GISÈLE BARRET: A IMPORTÂNCIA DA PESSOA 

L’Expression Dramatique de Gisèle Barret – l’importance de la personne 

 
ROLLA, Jorge81 
 
 

Resumo 

Este trabalho incide na análise do documento, “A Expressão Dramática na Educação”, apresentado no 
Encontro Nacional, promovido, em 1981, pela Direção Geral de Serviços do Ensino Primário, do Ministério 
da Educação, que encerra, em nosso entender, a essência do pensamento pedagógico de Gisèle Barret e 
contribuiu para a visibilidade do termo “Expressão Dramática”, de sua autoria. Escrito há mais de trinta 
anos, num tempo em que as modas pedagógicas privilegiavam, claramente, a "objetividade", o "produto", 
"os resultados", a ponto de toda a ação docente se ver atomizada em objetivos (note-se "objetivos 
comportamentais"), o enunciar de uma “pedagogia do processo” era, só por si, algo surpreendente e contra 
a corrente. Se a isso acrescentarmos outro dos pontos-chave do seu quadro teórico (a clara opção pela 
subjetividade - "pédagogie de la subjectivité" - nas suas palavras), então começa a delinear-se o vigor das 
suas opções no terreno pedagógico. Associando, em traços gerais, o produto ao teatro e a exdra ao processo, 
considera a oposição expressão/arte, como sendo o resultado de uma ambiguidade estratégica, enquanto o 
par dicotómico processo/produto é por Gisèle atribuído a uma ambiguidade ideológica. Podemos, numa 
tentativa de (re)conciliação, alertados para o excesso das dicotomias desmontadas, assumir processos e 
produtos num plano dialógico, considerando que uns e outros fazem parte indissociável de um “continuum”. 
Não nos parece desejável a criação de alfândegas entre os processos do produto ou entre os produtos do 
processo. Com efeito, é desta entidade holística que emerge a expressão e a impressão do sujeito todo e de 
todo o sujeito. Assim, o indivíduo, por definição infragmentável, ver-se-á desabrochar em pessoa.  
 

Résumé 

Ce travail se concentre sur l'analyse du document, “A Expressão Dramática na Educação”, présenté à la 
Rencontre Nationale, promue en 1981 par la Direction Générale des Services de l'Enseignement Primaire 
du Ministère de l'Éducation qui conclut, à notre avis, l'essence de la pensée pédagogique de Gisèle Barret 
et a contribué à la visibilité du terme “Expression Dramatique”, dont elle est l'auteur. Ecrit, il y a trente ans, 
à une époque où les modes de l'enseignement favorisaient, clairement, l’ «objectivité», le «produit», les 
«résultats», au point de voir toute l'action pédagogique être atomisée en objectifs (note «objectifs 
comportementaux»), le sort d'une «pédagogie de procédure » était, en soi, quelque chose de surprenant et 
à contre-courant. Si nous ajoutons à cela un autre des points clés de son cadre théorique (le choix évident 
pour la subjectivité - «pédagogie de la subjectivité» - selon ses propres termes) commence alors à façonner 
le champ de force de leurs options éducatives. Associant, de manière générale, le produit au théâtre et 
l’exdra au processus, on considère l'opposition expression/art, à la suite de l'ambiguïté stratégique, tandis 
que la paire dichotomique processus/produit est attribuée par Gisèle à une ambiguïté idéologique. Nous 
pouvons, dans une tentative de (ré) conciliation, alerté à l'excès de dichotomies démontées, assumer les 
processus et les produits sur un plan de dialogue, en considérant que les uns et les autres sont indissociables 
d'un «continuum». Il ne serait pas souhaitable de créer des procédures douanières entre les processus du 
produit ou entre les produits du processus. Sur ce, c'est de cette entité holistique que se dégage l'expression 
et l'impression de tout le sujet et du sujet comme un tout. Ainsi, l'individu, par définition inséparable, 
s’épanouira en tant que personne. 
  
Palavras-chave: Pedagogia da subjetividade; Processo/produto; Neutralidade - Abertura Máxima. 

Mots-clés: Pédagogie de la subjectivité; Processus/produit ; La Neutralité – L’Ouverture maximum. 

Data de submissão: Setembro de 2012 | Data de publicação: Dezembro de 2012. 
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INTRODUÇÃO 

A essência do pensamento pedagógico de Gisèle Barret encontra-se, estamos 

convencidos, no título "L'Expression Dramatique: une Pédagogie du Processus", que 

apresentou no contexto de um encontro de formação que, porventura, constitui, ainda hoje, 

um marco na reflexão acerca da abordagem dramática no terreno educativo, enquanto 

fenómeno (arte, jogo, expressão?), em Portugal. Trata-se de um texto que, em catorze tópicos, 

procura inaugurar e sistematizar, caracterizando-a, a disciplina de Expressão Dramática. Os 

catorze tópicos que estruturam o pensamento de Gisèle Barret são os seguintes: “um lugar 

para a exdra, processo e produto, os produtos do processo, o olhar exterior, para uma 

pedagogia do processo, pedagogia da subjetividade, pedagogia da globalidade, os destaques, 

o coletivo, “Que olhar?”, expressão/impressão, da polissemia, a neutralidade, síntese e 

reconciliação”. Podemos reorganizar estes fragmentos, de acordo com o seguinte esquema: 

1. A emergência da ExDra  

2. A opção pelo processo  

3. A definição de um "quadro teórico": a. - pedagogia da subjetividade; b. - pedagogia da 

globalidade; c. - destaque para o coletivo; d. - cuidado apurado com o "olhar” (interior e exterior); 

e. - dialética impressão/expressão; f. - opção pela polissemia (e, portanto, por uma "objetiva" com 

abertura máxima).  

4. Conclusão  

 

1. A EMERGÊNCIA DA EXPRESSÃO DRAMÁTICA  

Por paradoxal que tal possa hoje parecer, foi a AITA (Association Internationale 

du Théâtre Amateur) quem, em Novembro de 1978, organizou um Congresso sobre 

"Drama na Educação". Que à expressão "expressão dramática" (criação de Gisèle 

Barret), tenha sido dada visibilidade no contexto de um congresso ele Teatro é, em certa 

medida, singular, tanto mais sabendo-se dos afastamentos conceptuais que as duas 

dimensões viriam a desenvolver. Duas questões sobressaíram, desde logo: o par 

expressão/arte e, já no congresso de Sheersberg (então Alemanha Federal), a dicotomia 

processo/produto. Se o primeiro par parece problemático (de facto, pergunta Gisele – 

“Qui contient l'autre? Qui aboutit à l'autre? Qui sert à l'autre? Qui l'emportera sur 

l'autre...?” - questões para as quais, de resto, ela própria, acaba por ensaiar uma resposta82, 

a segunda dicotomia viria “compliquer la situation”.  

 
82 Barret, Gisèle (1981). “L´Expression Dramatique: une pédagogie du processus”. Comunicação 
apresentada ao Encontro Nacional “A Expressão Dramática na Educação”, organizado pela Direção Geral 
de Serviços do Ensino Primário. 
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Associando, em traços gerais, o produto ao teatro e a exdra ao processo, considera 

a primeira oposição (expressão/arte), como sendo o resultado de uma ambiguidade 

estratégica, enquanto o par dicotómico processo/produto é por Gisè1e atribuído a uma 

ambiguidade ideológica. Naturalmente, tais ambiguidades não se veriam desmontadas no 

âmbito dos Congressos sobre o Educational  ou o Creative Drama (a começar pela 

própria nomenclatura). Sendo, essencialmente, problemas do foro político e económico, 

natural seria que se esperasse uma resposta oriunda dessas áreas. A experiência tem 

demonstrado, porém, que, desses domínios, raramente os ventos sopram favoráveis. É o 

que fica bem evidenciado na ironia fina com que Gisèle observa os movimentos na macro-

estrutura: “En ce sens, si l'expression dramatique dérange un peu trop, on essaiera de la 

remplacer par l'art dramatique qu'il sera ensuite facile d'éliminer comme peu compatible 

avec l'éducation”. E prossegue, no mesmo tom irónico:  

“Les Ministères de l'Education et de la Culture de tous les pays du 
monde n'aiment pas beaucoup qu'on les confonde, et leurs 
prérogatives respectives expliquent certaines difficultés que 
connaissent les arts à l'école. A remarquer qu'il n'y aurait plus de 
problèmes s'il ne s'agissait plus d'arts mais d'expressions "si au lieu de 
se fixer sur les produits, on s'intéressait aux processus” (BARRET, 
1981, p. 2).  

 

 

2. A OPÇÃO PELO PROCESSO  
 

Apesar desta nota de humor, Gisèle revela bem consciência da problemática 

complexidade destas oposições, tomando, no quadro teórico que enuncia, claro partido 

por uma pedagogia do processo.  

A quem, hoje, analisa o seu pensamento, pode esta opção parecer relativamente 

simples e a par do "espírito da época". Não é bem assim, no entanto. Com efeito, escrito 

há mais de vinte anos, num tempo em que as modas pedagógicas privilegiavam, 

claramente, a  "objetividade", o "produto", "os resultados", a ponto de toda a ação docente 

se ver atomizada em objetivos (note-se "objetivos comportamentais"), o enunciar de uma 

pedagogia do processo era, só por si, algo surpreendente e contra a corrente. Se a isso 

acrescentarmos outro dos pontos-chave do seu quadro teórico (a clara opção pela 

subjetividade - "pédagogie de la subjectivité" - nas suas palavras), então começa a 

delinear-se o vigor das suas opções no terreno pedagógico.  
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Reconhece, desde logo, na oposição processo/produto, uma ilusão prática, tal 

como uma outra oposição, ela própria outra ilusão prática (a dicotomia espaço/tempo, 

neutralizada no âmbito da Física Teórica), que lhe permite, aproximando os dois pares 

dicotómicos, conceptualizar um em função do outro. Impressiona a convicção com que 

Gisèle aborda a questão: "Tout n'est évidemment qu'espace-temps, et les accents spatiaux 

ou temporels ne sont que des illusions pratiques pour nous repérer, nous stabiliser, nous 

(r)assurer dans un univers mouvant qui nous échappe"(Ibidem).  

Facilmente, daqui, se depreende o corolário de que algo de semelhante deverá 

ocorrer com o par processo/produto. Como nos surpreenderíamos, então, quando ela 

afirma: "...il pourrait être intéressant de les considérer parallèlement". E logo a seguir:  

“On peut dire que  le processus est un phénomène marqué par le 
temps, qu'il se définit fondamentalement dans la durée, alors que son 
espace est un non lieu; tandis que le produit est un concept d'ordre 
spatial qui semble se situer hors du temps”  (BARRET, 1981, p. 3) 83. 

Consciente da necessidade de não absolutização destas oposições, mas cuja 

dominante desmonta tão só, por uma questão de demarcação conceptual e de 

operacionalização prática, Gisèle olha para o produto como um resultado, como um ponto 

(in)tangível, como algo emergente de um fenómeno insaisissable. Esse fenómeno é o 

processo, do qual criar, inventar, produzir, reproduzir... são apenas rostos (pan)tópicos ou 

manifestações (pan)crónicas que podem segmentar-se em produtos, em objetos, em obras, 

desde que haja uma paragem "du processus (…). C’est alors que le mobile s'immobilise, 

l'abstrait se concrétise, que l'invisible devient visible, le transitoire permanent, que 

l'insaisissable s'appréhende, l'inaliénable s'exploite, le fluide se solidifie, fixé dans 

l'immuable d'un projet rompu, coupé, dévié, pour se résoudre, se stabiliser, s'objectiver. 

Le déséquilibre de la dynamique s'est équilibré: l'actif devient passif; la vie, survie; la 

personne, personnage; l'expression, art.  

Sintomáticas (e muito problemáticas) oposições estas, em que Gisèle concentra 

na pessoa e na expressão o processo; na personagem e na arte o produto. A nosso ver, 

porém, uma abordagem destes pares não se adequa a uma análise segu(i)ndo um sentido 

dicotómico, mas gradativo e cumulativo, numa espécie de continuum  realizando-se e 

disseminando-se em várias direções, passíveis de trazerem maior espessura e 

profundidade a tais conceitos.  

 
83 Consciente do excesso da oposição, ela esclarece que nas grandes durações o produto se transforma (isto 
é, ele próprio sofre um processo) e reconhece que os processos, se bem que estendendo-se no tempo, têm 
também o seu lugar no espaço. Basta lembrar que certas experiências da Física só são válidas ao nível do 
mar. 
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Gisèle, no entanto, tem plena consciência dos riscos dessas oposições; sente-o, 

designadamente quando escreve: "J'ai volontairement et grossièrement comparé en 

opposant” e sente-o e pressente-o, quando afirma, por exemplo: "Mais attention, ce n'est 

pas si simple: on ne peut à la légère opposer processus à produit comme on opposerait le 

temps à l'espace".  

Estas areias moventes (ou mesmo movediças) dos conceitos deixam bem claro 

que não se trata de um par organizado em função de coordenadas lineares ou de 

causalidade, importando acautelar alguns dos mecanismos de cruzamentos e interceções 

conceptuais dele emergentes.  

Com a consciência desses limites e sabendo que "Il est donc inadéquat à leur 

nature de les mettre en continuité l'un, comme origine et développement, et l'autre, comme 

aboutissement et fixation.", não é menos verdade que tais estratégias de oposição são 

convenientes para dar relevo a certas tonalidades, destacando-as, iluminando alguns 

ângulos das problemáticas, enquanto deixamos outros na sombra. Claro que, quando 

destacamos um aspeto em detrimento de um outro, estamos também a comprometer-nos 

em e com os sentidos que elegemos. "Et sans doute (…) ai-je manifesté mes préférences 

secrètes, mes tendances naturelles, mes prises de position fondamentales dont les 

répercussions se font sentir sur ma conception de la pédagogie et de l'expression 

dramatique". Ora, num tempo em que a pedagogia se orientava, como dissemos, no 

sentido de um incensado objetivismo, é de realçar a atitude ousada daqueles que 

assumiram um caminho ao arrepio dos modos e das modas da época. A voz de Gisèle 

Barret foi, também neste domínio, sem dúvida uma voz pioneira.  

Perante duas maneiras, aparentemente antagónicas (e de convivência por vezes 

bem difícil) de olhar e de viver os factos educativos, de um lado tínhamos os partidários 

do pensamento divergente, defensores do valor expressivo do dissenso; do outro, os que 

se orientavam no sentido da convergência, crentes de que tudo era objetivável.  

Gisèle Barret fez, convictamente, uma clara opção pelos primeiros, porque eles 

"pratiquent l'ouverture, la divergence, la globalité tandis que ceux du second type se 

concentrent sur la spécialité à objectif prédéterminé. Les premiers vivent des situations 

sous prétexte d'apprentissage, les seconds apprennent des concepts et évaluent des 

acquisitions".  

Se, interagindo com o par expressão/arte, o par processo/produto ganha alguma 

espessura, outro tanto ocorre quando o consideramos em relação estreita com a dimensão 

individual/coletivo.  
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O produto, visto assim, outra coisa não é que um instante fotográfico (um 

fotograma) de um filme de vida (de curta ou longa metragem), uma espécie de polaroid 

pronto-a-ver por oposição a essa narrativa (prosaica ou épica) que a vida é.  

O movimento ou o gesto que param, o andamento ou o passo que se fixam, o rio 

ou a turbina que se imobilizam na barragem ou na voragem são como que um relógio que 

se avaria. A imobilidade (ou a estabilidade) dos ponteiros não significa, no entanto, a 

paragem do tempo, mas tão só uma perceção ("avariada") sem qualquer correspondência 

no fluir imparável dos momentos ou no universo dos fenómenos. Cautelas, neste terreno, 

tem de haver algumas. Mas tudo estará certo se essa distanciação entre polos for 

consciente e constituir mesmo uma opção daquele que se exprime. "... il n'y a pas de 

problèmes pourvu que ces arrêts, ces accents, ne le84 détournent pas de son mouvement 

vers, de sa tendance à un accomplissement de soi toujours repoussé, toujours recherché, 

jamais abouti".  

A vida processa-se, no entanto, num contexto que não se limita aos espaços e aos 

tempos individuais. Há sempre olhares "exteriores" de um coletivo que (inter)age com o 

sujeito. Aqueles mesmos fenómenos que, na plena consciência dos sujeitos, são sentidos 

e assumidos como elos de um processo ininterrupto, fazendo parte do todo que o 

fenómeno é, quando um olhar exterior interfere, se (intro)mete, o problema coloca-se de 

um modo diferente e vê deslocar-se o seu ângulo de análise. Quem não vive o processo 

por dentro, tende a balizá-lo e, mesmo, a avaliá-lo pelo plano que observa e, portanto, 

pelo produto. É assim que se confunde uma resultante com um resultado (obra, arte...). O 

agir torna-se ato; o processo, produto.  

Parece claro, no entanto, que, em Gisèle Barret, a Exdra se encaminha não para o 

produto, mas para o produzir; não para o ter, mas para o ser; não para a arte, mas para a 

expressão. 

Num tal enquadramento, sou eu que na minha individualidade vejo e vivo a pessoa 

que em mim sou. Cada um dos outros, ao projetar-se no seu "espelho", vê, cada um em 

si, um outro eu; e sendo, de facto, um outro indivíduo é, na essência, uma outra pessoa. 

Ora, é na segregação ou segmentação "esquizo" deste cruzamento especular que os outros 

vêem nas pessoas, personagens; nos rostos, máscaras. Deste ponto de vista, dir-se-ia que 

emerge do pensamento de Gisèle uma paráfrase de Sartre "l’art c'est les autres"85, 

 
84 Subentenda-se “l’exprimant”. 
85 Em Huis Clos, Sartre escreveu a célebre frase: “L’enfer c’est les autres”. 
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enquanto "l'expression c'est moi". Só que, mesmo numa tal oposição, em Gisele "l'art" 

jamais seria "l’enfer", mas, apesar de tudo, "le paradis".  

Estamos claramente sediados numa visão personalista da educação, num espaço 

e num tempo em que o sujeito, o indivíduo e a pessoa emergem como o núcleo do 

processo, o centro do mundo expressivo, "apesar" dos outros.  

Neste quadro de fundo, Gisèle interroga-se sobre se não será esta uma utopia 

humanista: “On pourrait se demander si l'affirmation d'une pédagogie du processus n'est 

pas pure utopie, vision de l'esprit ou élucubration d'humaniste” (BARRET, 1981, p. 7). 

 

3. A DEFINIÇÃO DE UM "QUADRO TEÓRICO"  

É com estes pressupostos que G. Barret traça um quadro teórico, que possa constituir-

se como o fundamento de uma abordagem à expressão dramática, suscetível não apenas de 

não trair, mas de corporizar a sua opção.  

Quais são as linhas centrais desse quadro? De uma forma sintética, podemos dizer 

que, para além de uma inserção assumida numa pedagogia do processo, o percurso teórico do 

pensamento de Gisèle Barret assenta nas seguintes linhas de força:  

a) Pedagogia da subjetividade;  

b) Pedagogia da globalidade;  

c) Destaque para o coletivo;  

d) Cuidado apurado com o “olhar” (interior e exterior);  

e) Dialética impressão/expressão;  

f) Opção pela polissemia (e, portanto, por uma "objetiva" com abertura máxima).  

 
Um ensaio mais de síntese e talvez possamos subsumir estes seis tópicos num único 

par: o eu e o(s) outro(s), par que insere a expressão dramática, em cheio, no processo da Vida.  

Com efeito, o percurso do subjetivo ao coletivo e ao global faz-se pelo olhar que, 

começando por ser externo, se interioriza, para, carregado de sentido(s), se devolver, 

especialmente, ao outro. É dessa impressão que deriva a expressão. Ora, sendo cada um dos  

outros uma pessoa "outra", o(s) sentido(s) só poderá(ão) ganhar se se optar pela máxima 

abertura. Não se trata, pois, de um máximo divisor comum; estamos mais perto de uma 

espécie de menor múltiplo (in)comum...  

Passemos a uma breve caracterização de cada uma dessas "linhas de força".  

a) Pedagogia da subjetividade  
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Do pensamento de Gisèle Barret emerge, em primeiro lugar (e não por acaso em 

primeiro lugar), a ideia de subjetividade. É o indivíduo, o sujeito, a pessoa quem se posiciona 

no centro de todo o processo educativo.  

Ora, sendo este sujeito o objeto da aprendizagem, e sendo as experiências de vida 

irrepetíveis como as impressões digitais e, como os bilhetes de identidade, intransmissíveis, 

como se pretenderia uniformizar igualitariamente os processos (e, obviamente, os produtos) 

de aprendizagem? Se este deslizar constante, em “motu continuo”, subjaz a todos os 

processos da vida, como seria de forma diferente com o desenvolvimento educativo? 

Gisèle bem nos alerta: "Un des problèmes de l'éducation, c'est de considérer l'être 

humain comme statique, fixé ou fixable, fini et définissable”. E espanta-se com algumas das 

apreciações valorativas que tantos e tantos docentes tecem, levianamente: «"N'est pas fait 

pour faire des études", "Aucun changement au cours de l'année", "Les résultats sont toujours 

aussi médiocres", "Incapable de suivre", "Aucune aptitude intellectuelle"…» (BARRET, 

1981, p. 8). 

Perante tais "crimes" de "avaliação", acaso se justificaria uma espécie de Código da 

Instrução Penal. Com efeito, apreciações definitivas, epitáfios mais do que estímulos, estas 

análises partem do princípio de que se está a operar com objetos inertes. Como poderiam tais 

objetivos não estar feridos de letal esclerose? Aí estão, felizmente, tantos alunos sobre quem 

se lavrou uma "condenação" educativa a demonstrarem (e a desmontarem) a falência destes 

ímpios olhares.  

Que papel então para o educador? Compete-lhe, evidentemente, considerando a 

individualidade desta coletividade em e com que se move, encontrar os meios que lhe 

permitam “d'exprimer leur individualité et de jouir de la personnalité des autres, en cherchant 

les solutions de coexistence”. A pessoa que cada aluno é, surge, em ação e em interação, mais 

rico em substância e não disforme na expressão. Pessoa, sem persona; rosto, sem máscara...  

b) Pedagogia da globalidade 

A disciplina de expressão dramática, pelo próprio facto de ser uma disciplina em 

que o sujeito se assume como o eixo de todo o processo, não pode, como sucede com 

disciplinas de maior especificidade, centrar-se em microtópicos atomizados, desligados 

uns dos outros, dissecados como que em ínsulas ou penínsulas cognitivas; campos 

traçados que funcionam, tantas vezes, como cartas marcadas de um baralho viciado num 

jogo que se exigiria limpo. A grande diferença deste processo reside, justamente, no 

processar, isto é, no caminho percorrido e a percorrer pelo sujeito. Ninguém “a não ser 

eu, pode percorrer o meu caminho...”.  
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Não se trata, porém, da aceitação de um solipsismo educativo fatalista, mas do 

ganhar de consciência da(s) diferença(s) relativamente à(s) pessoa(s) que me 

acompanha(m) e que torna(m) o (meu) trajeto e o (meu) calendário (por outras palavras, 

o meu projeto de vida), mais variado e, por conseguinte, mais rico.  

Ora, sendo o sujeito um ser indivíduo (isto é, in-divíduo não divisível), não se vê 

por que razão haveria de se renunciar a uma abordagem global(izante) daquele que, sendo 

global, não é fragmentável e atomizável sem se descaracterizar.  

Nesta opção por uma pedagogia da globalidade, há "pontos-luz" que emergem do 

conjunto, deixando outras dimensões, sem dúvida também elas importantes, na sombra. 

Mas não sendo estruturantes do pensamento de Gisèle, não são elas que iluminam este 

(per)curso...  

Tais relevos permitem que, estrategicamente, seja abordado quer o todo, quer a 

parte, sem isolar esta daquele, permitindo dar ênfase a segmentos ou a aspetos parcelares, 

mas sem “des-figurar” o conjunto. São luminosas as palavras de Gisèle a este respeito:  

“Le partiel, quand il est choisi, sélectionné, exploité ou récupéré, ne l'est 
jamais comme absolu, comme fin en soi, comme privilège exclusif au 
sommet d'une hiérarchie où le reste est rejeté comme déchet, rebus, débris 
négligeable, inintéressant ou tout autre négatif, exclu jusqu'à l'oubli, 
censuré jusqu'à la mutilation, interdit à vie” (BARRET, 1981, p. 9). 

 

Através desses "pontos-luz", ilumina Gisèle, como atrás lembrámos, os seguintes 

aspetos: - o coletivo; - o "olhar” (interior e exterior); - a dialética impressão/expressão; - 

a opção pela polissemia.  

Estes "tempos fortes" só o são, na verdade, para os olhares forasteiros; trata-se, 

pois, de uma espécie de "grandes planos" ou "planos de pormenor", que aquele que age 

sabe constituírem escolhas, recortes, momentos ou fragmentos do todo que vivencia. Os 

segmentos de aparente “des-integração” são, de facto, meras "aparências" (isto é, que 

parecem e aparecem). Na estrutura profunda, bem se sabe que eles fazem parte da 

substância experienciada e intangível. São os outros quem etiqueta.  

Tais pontos-chave não se estruturam segundo uma rígida sintaxe, pois são, no 

dizer de Gisèle,  

“des choix ponctuels, libres en durée, en intensité, en fonction, et qui 
n'impliquent aucune hiérarchie, qui ne présument aucune obligation pour 
l'avenir; tout peut changer de façon imprévisible et gratuite, sans autre 
raison que celle du désir, du plaisir dans l'exercice de la fonction ludique” 
(BARRET, 1981, p. 10).  
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O pensar harmoniza-se assim com o sentir e o agir (o reagir e o interagir), sem 

gratuitas submissões de uma dimensão relativamente às outras.  

 

c) O coletivo  

A questão fundamental, que é, afinal, a questão ela Liberdade, poderia formular-

se assim: de que modo pode uma expressão pessoal(izada) subtrair-se ao olhar 

(per)turbador do outro ou, por outras palavras, como evitar que o olhar forasteiro seja, de 

facto, um olhar estruturante e, quantas vezes, castrante?  

Para o facto de transferirmos para o outro o poder de instaurar o sentido de que, 

acaso por submissão, nós prescindimos ou que evitamos, encontra Gisèle uma explicação:  

“Défaut de notre civilisation judéo-chrétienne qui nous a appris la 
modestie, l'humilité, la misère de  l'homme (infériorité qu'on retrouve 
chaque jour comme expérience déterminante et paralysante - on est tout 
le temps évalué, on trouve toujours quelqu'un de plus beau, de plus fort, 
de plus riche). Seuls l'avoir et le savoir font le pouvoir. L'être ne sert à 
rien, ne vaut rien, n'arrive à rien” (BARRET, 1981, p. 10).  

Este é, acaso, um ângulo do problema, mas seguramente não envolve toda a 

problemática enunciada. É a própria Gisèle que, prudentemente, reconhece, sendo esta 

uma explicação "simple", poder correr o risco de se tomar numa explicação "simpliste".  

Assumida a Expressão Dramática como uma "pedagogia do coletivo", seria 

possível baralhar um tal esquema, pelo facto de, ao assumir-se cada um como pessoa, o 

coletivo ser o resultado das autonomias, das diferenças, das intersubjetividades, cuja 

máxima não pode ser, portanto, como atrás dissemos, uma espécie de máximo divisor 

comum dos valores partilhados.  

Claro que numa situação laboratorial (isto é, de trabalho) como esta, não há 

propriamente um olhar avaliador do outro, não há uma escala normativa, mas, tão só, o 

desabrochar ou o florescer da própria expressão que, paradoxalmente e no limite, nem 

sequer tem de ser expressiva (com efeito, este adjetivo traduz já uma intencionalidade, 

uma expressão para um outro).  

Parece-nos, porém, que a partir do momento em que se constitui como disciplina, 

esta perspetiva não será capaz de eximir-se à atmosfera que envolve todos os atos 

educativos que, frequentemente, se concentram, de uma forma míope, em atos meramente 

didáticos. A avaliação, de facto, recobre todos os passos educacionais.  

Por isso, quando Gisèle considera que  
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“on peut résister dans la vie quotidienne aux regards qui prétendent 
spectaculariser et lui opposer l'expression au premier degré, spontanée et 
libre, telle que voulue, telle qu'exprimée ou que cachée, selon les besoins 
et les désirs” (BARRET, 1981, p. 11).  

 
Tal perceção terá de ser vista, em nosso entender, mais como uma ambição, como 

um horizonte de expectativas (não viáveis no quadro institucional dos sistemas 

educativos, tal como os conhecemos), operando como urna espécie de mola projetiva, 

impulsionadora.  

 

d) O olhar (interior e exterior)  
 

O olhar exterior é, segundo Gisèle, um constrangimento perante o qual o sujeito 

como que se digladia com o outro num confronto especular e espetacular (< lat. spicio - 

ver), ambos mergulhados no fenómeno da visão, assim forçados, um e outro, a uma 

vivência mascarada, a uma vida escondida, a uma existência murada.  

Nesse socrático/platónico jogo de sombras se inscreve o sentido teatral de um jogo 

de papéis. Sabendo bem que do segmento imerso pouco transparece, pouco se (a)percebe, 

pouco se capta, fica claro que emergir é correr o risco de ficar ofuscado pelo olhar outro, 

pelo foco (pelo fogo) dessa luz exterior, da faísca que destroça. Fruir é, neste sentido, 

incompatível com o julgar, com o executar; iluminar é uma coisa, fulminar é outra.  

Gisèle di-lo de uma forma (quase) cruel, quando recrimina esse olhar exterior, 

mesmo se, por vezes, dele transparece algo de benéfico, reconhecendo-o como sendo  

“un regard douteux, dangereux, qui provoque le cancer ou l'absence de 
l'expression: deux extrêmes qui se valent bien comme aliénation, 
aberration, intervention dans la liberté ou l'autonomie." E, numa rejeição 
epidérmica do ato julgador externo, dessa visão superficial que 
amesquinha o processo, e1a denuncia: "on montre et on donne à voir; on 
nomme; on loue ou on blâme; on met en vedette, sur un piédestal ou au 
pilori; on viole l'autre dans l'espace; on le coupe du reste du groupe 
jusqu'à ce qu'il s'affirme superbement ou qu'il s'effondre, peut-être pour 
ne plus jamais se re1ever” (BARRET, 1981, p. 11). 

Dilema e problema lancinante este de quem se inscreve num sistema, sentindo ter 

de rejeitar algumas das suas (fundamentantes) premissas de funcionamento, assim 

correndo o risco de uma atuação "esquizo" e, portanto, "doente", de que só se antevê uma 

saída, através de uma atuação stereo ou, mesmo, bioscópica, que à semelhança de um 

filme em cinemascope torne o plano multidimensional, reduzindo a ingénua transparência 

da realidade (efetivamente opaca) em que cada sujeito vive mergulhado.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 157 

E porquê uma rejeição tão liminar desse olhar exterior? Se o introspetivo olhar 

interior sofre de subjetividade, creem alguns que o olhar exterior conduz a uma perceção 

objetivante. Como pode, porém, ser objetiva uma soma de subjetividades? É este, 

seguramente, um nó górdio da educação do século passado, acaso só passível de 

superação, no atual estádio do debate, através da aceitação da visão habermasiana da 

intersubjetividade.  

Gisèle não vê qualquer interesse na prática desse olhar exterior. O que está em 

causa nesse olhar é, segundo ela, não uma relação de autoridade, mas de poder, que tende 

a perpetuar as (perversas) relações de força que se (entre)cruzam na "selva" (jungle) 

social.  

Ora, nada tendo de humano, não se vê em que possa desenvolver em cada sujeito 

o que ele tem de "especificamente humano" e, portanto, de pessoa. Gisèle lembra, 

desassombradamente, que "fazer alunos olímpicos pode significar fazer deles 

consumidores de doping…"  

A grande opção educacional situa-se, sem dúvida, entre o triunfo da máscara e 

dos mascarados (o "carnaval") e a alegria interior de uma vida vivida em autenticidade e 

em plenitude.  

 

e) Dialética impressão/expressão  

A generosidade da dádiva, daquele que oferece (isto é, que se exprime) não deve 

ser confundida com o ato passivo daquele que (cor)responde (isto é, daquele a quem se 

pede ou a quem se dá uma ordem...). Mas o querer dar pressupõe, de igual modo, um 

saber receber, estar aberto à expressão do outro, sem censura, sem julgamento. É dessa 

abertura do eu para o outro ou essa receção do outro pelo eu que potencia uma 

comunicação multidimensional, feita, em stereo, de expressão e de impressão.  

Como pode um educador deixar marca no outro se não souber estar atento aos 

seus sinais, aos indícios que dele lhe chegam? Para Gisèle, "la disponibilité à la réception 

est probablement la chose la plus difficile et pourtant la plus importante - surtout chez un 

pédagogue". Não deve, porém, confundir-se esta receção empenhada com a atitude da 

receção tradicional, porque esta costuma vir carregada de um sentido único, dirigido, 

manipulado, previsível, planificado, antecipado. Quantas vezes, para lá do aparente 

estado de "receção" do professor, este se limita a sancionar (a sagrar ou consagrar) os 

sentidos que ele  próprio expôs ou impôs, que ele próprio induziu ou conduziu...  
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Não se trata, pois, quer por parte do professor quer do aluno, da busca de 

verdadeiras "perguntas" ou de verdadeiras "respostas". Estamos (hélas!) perante um 

"exercice, un peu différé parfois, d'un pouvoir plus ou moins tyrannique". 

 

f) Opção pela polissemia 

Expostos perante um sentido único instrutivo (uma monossemia semântica), 

aqueles que se banham na ExDra vêem-se mergulhados em magmas plurais, em sentidos 

divergentes, polivergentes e, portanto, criativos.  

A uma certa monossemia como fonte do poder, contrapõe Gisèle uma polissemia 

como fonte de prazer. Ora se, a nosso ver, esta oposição pode (a)parecer como sendo um 

tanto excessiva, a verdade é que ela se revela fecunda pelo simples facto de, não detendo 

nem privilegiando um só sentido, potenciar e desencadear uma miríade de orientações e 

de caminhos que, longe de enfraquecerem ou empobrecerem a impressão e a expressão, 

constituem um manancial de mais valias educacionais e humanas.  

Trata-se, evidentemente, de uma dimensão determinante no processo do processo. 

A cada instante de paragem, se se perspetivarem caminhos múltiplos que visem a 

liberdade, jamais os seus agentes se verão enredados em labirintos assémicos e sem saída.  

No pensamento de Gisèle, esta postura revela-se decisiva. Se a polissemia é fator 

de liberdade, para Gisèle ela representa, sobretudo, a condição sine qua non da 

neutralidade.  

Não cedamos, porém, à ambiguidade dos usos. Com efeito, que entende Gisèle 

por neutralidade? Estaremos nós perante a não intervenção, o não compromisso, a 

imparcialidade, a objetividade, a indiferença, a demissão? Não. Perante a passividade, o 

abstencionismo? Também não. Coerente com a busca da polissemia, Gisèle define a 

neutralidade como a "abertura máxima": "La neutralité dont il est ici question n'est pas 

une tentative pour appliquer l'inapplicable; c'est la définition même de ce qu'on pourrait 

appeler l'ouverture maximum". Mas, perante a evidência do excesso, adverte que “ce 

maximum n'est pas un absolu quantifiable, c'est une tendance, une action vers, un travail 

constant dont le but, jamais atteint, est toujours reculé”  (BARRET, 1981, p. 15).  

Fascinada perante essa dimensão expressiva do sujeito, Gisèle considera que 

perguntar-se o que diz uma mulher em cólera, para lá da cólera, ou o que diz uma criança 

que dá uma resposta torta, para lá dessa má resposta, "peut apparaître comme une perte 

de temps, un faux problème, une poétique de l'irrationnel”, pelo simples facto de detetar 
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no outro relações complexas e percursos pluridimensionais que ficam muito para lá das 

abordagens lineares. Essa é, justamente, a ótica (a “objetiva”) que, para lá do 

(pretensamente) objetivável, melhor foca os feixes de raios plurais que lhe chegam ou 

que dela emanam. 

Convergência do plural (impressão), divergência do singular (expressão)... eis a 

atmosfera metodológica e a chave paradoxal propícias às atividades da ExDra. É nesta 

(co)existência de contrários, quando não mesmo de extremos, que, segundo Deleuze ou 

Marin, opera não o consenso "reducionista, artificial e injusto", mas a criatividade 

inventiva de soluções, sem receitas nem modelos.  

Na dinâmica de um tal contexto, apenas há lugar para a exclusão da exclusão... 

Há, pois, que tudo incluir, sem a angústia do desconhecido, sem o medo da surpresa do 

atalho, numa espécie de “arca (que, afinal, não é) das trapalhadas" mas é a própria arca 

da vida. Que arca com a vida.  

Gisèle propõe, essencialmente, duas soluções para superar estes dilemas. Desde 

logo, uma solução de carácter empírico (acreditar, correr riscos, questionar sem se 

culpabilizar, acreditar, etc...), cujo mérito é o de estar acessível a todos os "praticantes". 

Depois, através da formação de professores, processo em que se atinge uma complexidade 

"no grau máximo". Mas... como chegar lá? 

A didática da expressão dramática constitui já, só por si, uma primeira resposta. 

Mas não nos iludamos. Avisadamente, Gisèle alerta-nos para o facto de ainda ser cedo 

para uma resposta teórica. “Mais il n'est pas inutile de la poser et de savoir que, tôt ou 

tard, il faudra s'y attaquer si on veut consolider notre didactique et développer notre 

pratique” (BARRET, 1981, p. 16). O pensamento de Gisèle representa, deste ponto de 

vista, um exemplar desafio e um testemunho pioneiro.  

 

CONCLUSÃO  

Podemos, em síntese, e numa tentativa de ''(re)conciliação'', alertados para o 

excesso ou o absurdo das dicotomias desmontadas, assumir processos e produtos num 

plano dialógico, considerando que uns e outros fazem parte indissociável de um 

“continuum”. Não nos parece desejável a criação de alfândegas entre os processos do 

produto ou entre os produtos do processo. Com efeito, é desta entidade holística que 

emerge a expressão e a impressão do sujeito todo e de todo o sujeito. Assim, o indivíduo, 

por definição infragmentável, ver-se-á desabrochar em pessoa.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Teatrais 

 

 160 

Não terá sido por acaso que Gisèle se socorreu da etimologia para se ver impelida 

à seguinte análise: "Si processus vient de progrès - progressus qui signifiait l'action 

d'avancer tout comme "producere" voulait dire faire avancer- il n'y a donc pas de 

différence entre 1e produire et le processus” (BARRET, 1981, p. 16).  

Vistos assim, produto e produção, "pesos mortos" da expressão e seus carrascos, 

alteram o "princípio ativo" do processo que, de ativado se vai apassivando, dessa forma 

desmaiando a "força vital" que caracteriza todo o agir, paralisando-o, numa espécie de 

“coma ante mortem” enquanto "ato" ou "produto" ("estrutura forte da expressão"). 

Perante tal tentação e atenta a essa armadilha, Gisèle, como expressiva e dramática 

pitonisa, não se furta a lançar avisos de prenúncio:  

“Confondre les produits de l'expression et son processus peut être assez 
grave, au point de paralyser toute une existence, de tomber dans les 
tentations du retour en arrière, de la répétition, de la fascination qui 
détourne de la production vitale, de la marche en avant, de l'ici et 
maintenant” (Ibidem). 

 

Para logo a seguir esclarecer: “On peut les évaluer, jeter les mauvais, conserver 

les bons, les classer, les organiser et construire tout un système de vie artificielle, illusoire, 

parallèle” (Ibidem). Também aqui, e uma vez mais, é do labirinto do olhar e da avaliação 

omnipresente que se trata. Mas, sem dúvida, os mais céticos, perguntar-se-ão:  Como 

poderia não ser assim? Como poderia ser de outro modo?  

Tentámos avançar um princípio de resposta. Para o conseguir, há, porém, toda 

uma outra aprendizagem que é preciso iniciar. É preciso saber deslumbrar-se com o novo, 

todos os dias, sem ficarmos imóveis, atemorizados perante o inesperado, a surpresa, o 

imprevisto, o problema, mas fazer justamente de cada problema o grande desafio.  

É bem sabido que "l'inconnu nous effraie: les gens nouveaux nous effraient, les 

espaces nouveaux nous angoissent, les temps nouveaux nous font paniquer; alors, très tôt, 

on apprend aux enfants à rester assis, à refaire les mêmes gestes, à répéter les mêmes rots, 

à reproduire plutôt qu'à produire, à représenter plutôt qu’à "présentifier" (BARRET, 1981, 

p. 17). Foi esta forma de aprendizagem que cristalizou a vida, e, por vezes mesmo, a 

pulverizou numa amálgama de partículas sem sentido. 

Por isso, de uma forma implacável, Gisèle conclui:  

“c'est ainsi que la terre est un immense théâtre où se produisent des morts-
vivants. L'éducation pourrait-elle un jour renverser la vapeur? Osera-t-
elle? Et l'expression dramatique, goutte d'eau douce dans l'immense 
océan, survivra-t-elle? ” (BARRET, 1981, p. 18).  
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Por nós, não sabemos. O que não ignoramos é que o pensamento de Gisèle 

constitui, sem dúvida, um afluente de caudal suficientemente abundante para que, nos 

oceanos da expressão e do drama, se note bem a subida das marés.  
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EXPLORAÇÃO DO CONCEITO “JOGO E CULTURA” NO CAMPO DAS 

ARTES PLÁSTICAS 

Exploration of the concept "game and culture" in the field of visual arts 

 

 
CÉSAR, Luís86; CANOTILHO, Helena87; & CANOTILHO, Luís88 
 

Resumo 

Geograficamente a região que compreende as províncias de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(Portugal) e de Zamora (Espanha) comunga de rituais ancestrais comuns e únicos, apesar das 
fronteiras políticas, diluída nos dias de hoje em consequência da integração na Comunidade 
Europeia. Pretendemos abordar os conceitos já explorados de “Sagrado” e “Profano”, no presente 
caso parecem não ser antagónicos, senão interdependentes, nas pequenas comunidades rurais 
portuguesas e espanholas. O conceito foi explorado e descrito através de dois óleos sobre tela, da 
autoria de Luís Canotilho, tendo como base exploratória as “Festas de Inverno em Trás-os-Montes 
e Alto Douro” e as “Mascaradas de Invierno de Zamora” e a manifestação religiosa que constitui 
a romaria católica da “Senhora do Nazo”, perto da cidade de Miranda do Douro. 
 

Abstract 

Geographically the region comprising the provinces of Tras-os-Montes and Alto Douro (Portugal) 
and Zamora (Spain) shares of common ancestral rituals and unique, despite the political 
boundaries, diluted nowadays as a result of integration into the European Community. We intend 
to address the concepts already explored "Sacred" and "Profane" in this case seem to be 
antagonistic, but interdependent, small rural communities in Portuguese and Spanish. The concept 
was explored and described through two oils on canvas, designed by Luis Canotilho, based on the 
exploratory "Winter Festivals in Tras-os-Montes and Alto Douro" and "Cloaked Invierno 
Zamora" and religious expression which is a Catholic pilgrimage of "Lady of Nazo", near the 
town of Miranda do Douro. 
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Pintura de Luís Canotilho; Profano; Ritual; Sagrado. 

Keywords: Animation Art;  Culture;  “Careto”; Winter Events;  Game, Mask;  “Mascaradas de Invierno”;  Perspective; 
painting of Luís Canotilho; Profane;  Ritual;  Sacred. 

Data de submissão: Novembro de 2011 | Data de publicação: Março de 2012. 

 

 
86 LUÍS FILIPE CÉSAR - Arquiteto.Doutor em Ciências da Educação. E-mail. luis.canotilho@ipb.pt.  
87 MARIA HELENA PIRES CÉSAR CANOTILHO - Licenciada em Artes Plásticas / Pintura. Professora 
Adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. E-mail: 
helenacanotilho@ipb.pt  
88 LUÍS MANUEL LEITÃO CANOTILHO - Licenciado em Artes Plásticas / Pintura. Doutor em Filosofia 
e Ciências da Educação. Pós-doutorado em Composição Plástica. Professor Coordenador da Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. E-mail: luiscano@ipb.pt  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Visuais 

 165 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A região retangular assinalada no mapa da figura 1 é constituída pelo distrito de 

Bragança e pela província de Zamora. Embora pertencentes a dois países, muitas vezes 

separados por grandes rivalidades e antagonismos políticos ao longo de décadas, as suas 

comunidades souberam preservar vivências culturas comuns. Destacamos os vários 

rituais de mascarados e que tem como palco as aldeias assinaladas no mapa e que se 

desenrolam durante o frio Inverno destas regiões. Também observamos paralelamente a 

estes rituais inúmeras manifestações religiosas de cariz católico, tendo lugar na sua 

maioria durante os meses de Verão. Referimo-nos às inúmeras romarias cujos palcos 

fixos constituem geralmente o cimo das colinas das principais serras transmontanas e 

zamoranas. 

 

Figura 1 - Mapa das regiões de Bragança e Zamora com os locais das “Festas de Inverno em Trás-os-
Montes” e das “Mascaradas de Invierno de Zamora”. Mapa existente no “Museu da Máscara e do Traje de 
Bragança”89. Autor: Luís Canotilho. 

 

Estas comunidades rurais do interior peninsular que sempre demonstraram uma 

profunda religiosidade católica parecem ter estabelecido um perfeito acordo com as 

manifestações de cariz profano. 

 
89 Museu Ibérico da Máscara e do Traje. Rua D. Fernando O Bravo, nº 24/26. 5300-025 Bragança. Tel.: 
273381008. Correio electrónico: museu.iberico@cm-braganca.pt. 
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No que respeita às manifestações de caráter religioso, a história da civilização 

ocidental nos seus 2000 anos está muito bem documentada no que respeita à cultura 

judaico-cristã, será despropositada qualquer abordagem por mais sucinta que seja. 

Contudo interessa-nos determinar até que ponto a irreverência perante Deus, coexistiu 

com a profana e em que âmbito foi permitido. 

Através de uma leitura mais ligeiras das manifestações profanas e sagradas, somos 

levados a considerar que estamos perante os rituais referidos e caracterizados por Eliada 

(1992), parecendo que estas manifestações derivam possivelmente dos rituais iniciáticos 

pré-cristãos determinando possível conflito entre o Sagrado e Profano. Tiza (2009) 

considera estas manifestações que como “ritos de passagem” dos jovens cuja função é a 

sua plena integração social. Contudo Calvo90 identifica estas manifestações profanas 

como tendo origem romana. Para o efeito apoia a sua teoria no latinista francês Bayet 

(1957). 

No entanto deveremos considerar que a maior parte destas referências podem 

passar apenas pela especulação, já que as referências bibliográficas são na maioria 

recentes e descritas no século XX. No contexto português a referência mais antiga e 

credível, do fenómeno ligado às manifestações profanas, é a de Baçal (2003), cujos onze 

volumes das ”Memórias arqueológicas-históricas do distrito de Bragança” foram 

publicadas entre 1909-1947. 

 

Animação Artística, Jogo e Cultura 

Como observadores atentos do fenómeno, confrontados com a nossa formação 

artística e a experiência ligada à Animação Artística, preferimos de forma objetiva relatar 

estas manifestações ditas “Sagradas” e “Profanas” neste contexto. 

Identificamos a Animação Artística no contexto das três áreas ligadas às Artes 

Visuais, Expressão Dramática e Teatro e Música, tendo como vertente principal o 

contexto pedagógico, não apenas limitado ao espaço da escola (Figura. 2). 

No caso do presente estudo pretendemos contextualizar estas manifestações no 

campo específico da Animação Artística, sem deixar de manifestar a importância e o 

contributo que têm os estudos nos campos antropológico, etnográfico, histórico e 

sociológico. 

 
90 Bernardo Calvo é um professor e historiador Zamorano que se tem dedicado a estudos sobre as 
manifestações de mascarados de Inverno na região de Zamora. 
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 Optámos por integrar nestas manifestações o conceito de Animação 

Artística, aqui existente por se potenciar a intervenção homogénea das três 

áreas artísticas, no contexto pedagógico visando: 

 A consciencialização criativa da comunidade através do apelo e 

recurso às suas referências culturais; 

 Potencialização dos fenómenos culturais de massas; 

 Inclusão dos indivíduos e grupos nas práticas da Animação; 

 Artística ficando secundarizado o conceito de espetador; 

 Integração da cultura erudita e seus agentes na comunidade, 

valorizando a intervenção comunitária. 

 

 Figura 2. 

 

Estas práticas integradoras comunitárias no campo da Animação Artística podem 

ser observadas tanto nas “Festas de Inverno em Trás-os-Montes”91 como nas Romarias 

de Verão. 

 
91 As “Festas de Inverno em Trás-os-Montes” integram o Distrito de Bragança e uma festa na aldeia de 
Lazarim / Lamego pertencente ao Distrito de Viseu (Alto Douro. Na Província de Zamora estas 
manifestações são designadas de “Mascaradas de Invierno” Em qualquer dos casos situam-se 
fundamentalmente no período de Inverno que compreende o espaço entre o Solstício de Inverno e o 
Equinócio da Primavera. Existe uma festa que se inicia fora deste período realizada na aldeia de Cidões / 
Vinhais (tem início em 31 de Outubro). Será importante referir que a época do Carnaval, também está 
incluída nas festas de Inverno. 

Artes VisuaisMúsica

Expressão Dramática
e Teatro

Contexto
pedagógico

Escola / Comunidade
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Desde o início dos anos 80 do século XX, e com grande regularidade, observámos, 

vivenciamos e registamos fotográfica e graficamente as principais romarias religiosas e 

as manifestações de mascarados no espaço geográfico identificado no mapa. 

Como num programa cultural organizado, o período do Inverno parece estar 

destinado às dramatizações profanas, cujo palco são as ruas e praças das aldeias rurais 

das regiões de Trás-os-Montes e Zamora. Nos mesmos locais mas no período do Verão 

têm lugar as manifestações sagradas, cujo palco são preferencialmente os locais mais 

elevados e isolados onde se realizam as romarias religiosas. 

Evitando a separação entre estas duas manifestações humanas, evidenciadas pelo 

seu carácter simbólico, ritualista, sagrado ou profano, observamos nelas e de forma 

integradora a presença das três componentes artísticas (Artes Visuais, Expressão 

Dramática e Teatro e Música) onde nos atrevemos mesmo a considerar os aspetos ligadas 

à dramatização como centrais. Vivenciamos também estas manifestações como 

fenómenos de carácter integrador e inclusivos das comunidades, quer a nível individual 

ou de grupos organizados. 

Atrevemo-nos a identificar aspetos comuns nestes dois fenómenos que coexistem 

nas mesmas comunidades e que de alguma forma sempre foram tolerados perlas 

autoridades eclesiásticas e políticas, embora de forma controlada (MACIEL, 1998). 

Tal como não é possível a concretização de uma romaria religiosa sem o recurso 

à “Banda de Música” formal e solene, a ausência da gaita-de-foles, geralmente 

acompanhada de outros instrumentos como o bombo e a caixa, é impeditiva da realização 

de qualquer ritual de Inverno. Os aspetos plásticos também são valorizados mas de forma 

diferente. Nas romarias o traje formal associa-se aos símbolos religiosos. Participantes e 

espetadores comungam da mesma formalidade do designado “Traje de Domingo” 

escolhido para os momentos mais solenes. Nas festas de Inverno a desorganização 

plástica é bem visível através da apresentação dos trajes mais grotescos. 

No campo específico da dramatização observa-se também uma organização 

formal nas romarias em contraste com o caos generalizado e provocado na maioria das 

“Festas de Inverno”.Julgamos que o estudo sobre esta temática deve possuir uma 

abrangência mais vasta, através de leituras ligadas ao campo artístico. Na realidade 

estamos perante o fenómeno identificado por Caillois (1990) “os jogos e os homens” que 

no palco improvisado das aldeias rurais, se confunde público, artistas e figurantes. 

Representam-se as personagens mais temidas onde o imaginário ancestral vai condicionar 
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a representação formal dos trajes e das máscaras inexpressivas, embaladas pelo som da 

música da gaita-de-foles, do bombo e da caixa. 

Certamente que estamos perante uma “representação” onde se deve questionar o 

conceito de unidade, tão bem definido pela representação dramática, pelos elementos 

plásticos presentes e pela música. 

Descrição conceptual do trabalho 

Luís Canotilho tem vindo a desenvolver, insistentemente, através da leitura e 

representação plástica, vários estudos sobre esta temática, organizando classificações 

alternativas que não desvirtuem o conceito. 

Decidiu partir para a representação exaustiva de quase todas as personagens das 

“Festas de Inverno em Trás-os-Montes” e das “Mascaradas de Invierno de Zamora”, na 

técnica de óleo sobre tela. Paralelamente estabelecer uma leitura idêntica ao nível da 

composição dos elementos formais das romarias religiosas. 

Os trabalhos em estudo até à publicação do presente artigo já foram expostos nos 

seguintes locais, com os apoios institucionais das Autarquias de Alfândega da Fé, Bragança 

e Vinhais, Instituto dos Museus e da Conservação e Instituto Politécnico de Bragança: Centro 

Cultural Adriano Moreira da Câmara Municipal de Bragança – 2010; Museu Abade de Baçal de 

Bragança - 2011; Salão de Atos da Câmara Municipal de Vinhais - 2011; Centro Cultural José 

Rodrigues de Alfândega da Fé - 2012. 

Mantendo o conceito do “jogo como elemento da cultura”, defendido por Huizinga, 

associado à área da Animação Artística enquanto prepósito passamos a descrever o processo 

de construção.  

Os dois trabalhos em estudo têm a seguinte identificação: 

Título Figura Tema Dimensão / técnica 

JOGO 4 

Festas de Inverno em Trás-os-Montes e Mascaradas de Invierno de 
Zamora. 

Período: De 30 de Outubro. Antes do Solstício de Inverno até ao 
Equinócio da Primavera (Carnaval). 

240 cm x 80 cm 

Óleo sobre tela 

CULTURA 5 
Romaria de Nossa Senhora do Nazo. Póvoa. Miranda do Douro. 

Período: 8 de Setembro. 

 
Os dois trabalhos de iguais dimensões foram realizados em suportes retangulares 

dando-se especial relevância à disposição das formas, tendo como base uma composição 

geométrica bem estruturada, permitindo assim, criar no espectador a sensação de 

estabilidade. 
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A construção geométrica faz parte da estrutura compositiva de todos os trabalhos 

do autor. Significa que cada um dos elementos ou formas da composição definem uma 

linha geométrica oculta cuja finalidade é criar um ritmo de leitura fácil, intuitivo e 

objetivo, já que tem sempre em conta um público, na sua maioria, não especialista neste 

campo (CANOTILHO, 2009). Este tipo de composição estruturante que parece estar em 

desuso pela maior parte dos artistas, a partir do século XIX, continua a ser a base do 

trabalho pictórico do autor. 

 
Figura 3 - Estrutura geométrica da composição dos dois trabalhos. 

 

Este tipo de composição utilizada pelo autor nos dois trabalhos, baseada na estrutura 

geométrica a partir do princípio da proporção áurea, foi descoberto por Euclides e 

posteriormente estudado por Pitágoras no pentagrama onde “tudo é número”, característica 

observável na própria natureza que parece seguir os padrões matemáticos estabelecidos 

através das relações áureas (LÍVIO, 2002). Neste tipo de estruturação de uma composição 

Hambidge (1920) vem posteriormente a descobrir que as curvas dinâmicas da arte egípcia e 

grega estavam sujeitas a princípios específicos que podiam ser representados 

geometricamente através de uma série de retângulos. 

A estrutura retangular comum às duas composições, na figura 3, baseia-se no conceito 

referido por Jay Hambidge. O quadrado [a, b, e, f] serve de base a uma série de retângulos 

raiz quadrada de √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 e √9, cujos traços e numeração são assinalados a 

vermelho. O mesmo sucede em sentido contrário, a partir do quadrado [c, d, g, h] cujos traços 

e numeração são assinalados a verde. O resultado é a obtenção de uma composição composta 

por três quadrados unidos que formam o retângulo [a, d, e, h]. Em qualquer dos casos verifica-

se que o retângulo √4, construído a partir dos lados direito e esquerdo da composição 

corresponde à dimensão de dois quadrados. No caso dos retângulos √5 obtidos do lado direito 

e esquerdo da composição, corresponde à dimensão do quadrado com duas secções áureas. 

a b c d

e f g h
2                            3                        4                     5                  6                 7                8              9

9              8              7                 6                   5                    4                        3                            2
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Continuando a observar a figura 3, a grelha que serve base à composição dos dois 

trabalhos tem também representada a “Armadura do Retângulo”, representada na imagem 

através das linhas azuis. Trata-se de um processo complementar muito utilizado pelo autor 

de forma a obter uma composição harmónica mais simplificada, sem a necessidade do 

recurso à dimensão áurea. Nestas duas composições a dimensão áurea está definida e 

complementada com a Armadura do Retângulo. 

A Armadura do Retângulo determina linhas de força na composição e parte da 

subdivisão dos lados do retângulo em partes iguais. No presente caso o retângulo foi 

sujeito à divisão dos seus lados em três partes iguais. Os pontos de divisão dos lados 

superior e inferior coincidem com os vértices coincidentes dos quadrados. Lateralmente 

os lados também foram subdivididos em duas partes iguais. Pretendeu-se com esta 

iniciativa estabelecer um acordo na composição entre as propriedades dos retângulos √2, 

√3, √4, √5, √6, √7, √8 e √9 e a Armadura do Retângulo, pretendendo cumprir o conceito 

de “Harmonia e Proporção” de Platão92 referido por ECO (2005): “Como Deus pretendia 

assemelhar-se o mais possível ao belo e à perfeição dos seres inteligíveis, criou um ser 

vivo único entre todos os outros seres vivos, (…) pelo que a beleza só existe quando todos 

os elementos que o compõem estão no maior grau possível de unidade. A natureza 

consegue atingir essa unidade através da proporção”. 

Sobrepondo a estrutura geométrica da figura 3 nos dois trabalhos objeto deste 

estudo, respetivamente figura 4 (Jogo) e figura 5 (Cultura), observam-se elementos 

figurativos antagónicos que ocupam os mesmos espaços nas respetivas composições, 

como assumem igual importância.  

 
Figura 4 – O Jogo 

 
92 PLATÃO (428/427 Atenas – 248/347 Atenas). Diálogo “Timeu” que tem como base a origem do 
Universo. 

a b c d
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Figura 5 – A Cultura. 

Coloca-se uma questão fundamental neste tipo de composição. O autor sujeita as 

figuras humanas à rígida estrutura geométrica baseada na secção áurea e na armadura do 

retângulo, distribuindo os elementos pelos pontos e linhas descobertas? 

Teremos necessariamente de colocar esta questão relativa aos fundamentos da 

sintaxe e da alfabetização visual, sugerida por vários autores, dando o autor dos trabalhos, 

especial relevância a Dondis (2002, p. 33) “No contexto da alfabetização visual, a sintaxe 

só pode significar a disposição ordenada das partes e a forma inteligente como as distribui, 

já que afetará o resultado final da leitura pelo espectador”. 

Na realidade existe um grupo fixo na composição “Cultura” (figura 5) colocada 

no centro, constituído pela procissão da Romaria de Nossa Senhora do Nazo, constituída 

pelo grupo de populares que avançam em direção aos espectador, de forma ordenada, 

atrás dos andores protegidos pelo poder militar, representado pelos dois cavaleiros da 

Guarda Nacional Republicana (G.N.R.). Parece estabelecer-se no presente caso uma 

união entre os poderes Sagrado (Padre e demais membros eclesiásticos da procissão) e 

Profano (elementos da G.N.R.). É precisamente a partir deste grupo, imagem que marcou 

o autor dos trabalhos na Romaria da Senhora do Nazo em 2004, que se realizaram os 

estudos de composição. 

De forma paralela e através dos estudos realizados nas Festas de Inverno projetou 

a mesma disposição no trabalho “Jogo” (Figura. 4). 

Os elementos centrais dos trabalhos em análise são crianças da mesma região, 

possuidoras do mesmo património cultural judaico – cristão e pertencentes ao mesmo 

estrato social. Com efeito os elementos simbólicos sagrados compostos pelas bandeiras e 

acessórios religiosos do trabalho “Cultura” foram substituídos pelos elementos 

simbólicos profanos dos rituais de Inverno no trabalho “Jogo”.  

a b c d

e f g h
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Se no primeiro caso as crianças seminaristas por estarem trajadas de branco 

identificam pureza, agitando o Turíbulo93 que espalha o odor do incenso, no segundo caso 

existe uma criança na quarta escada do pelourinho de Vinhais vestida de Diabo, 

aconchegada pelo pai que além de aprovar a iniciativa, faz questão que seja protagonista 

no cumprimento de um ritual ancestral94. 

Apesar de ainda não nos debruçarmos sobre o estudo cromático, no primeiro caso 

o branco identifica pureza enquanto o vermelho a cor do diabo, na perspetiva simbólica 

da cultura judaico-cristã. 

Na composição “Cultura” uma massa humana constituída por devotos à “Senhora 

do Nazo”, na maioria por idosos e algumas crianças com problemas de saúde, 

acompanham a procissão. Na composição “Jogo” a massa humana é constituída por 

mascarados de Portugal e Espanha95 numa catividade impossível de realizar, já que os 

rituais de Inverno realizaram-se nas respetivas aldeias Transmontanas e Zamoranas, 

algumas em momentos e períodos coincidentes. É possível também estabelecer uma 

leitura quanto ao protagonismo das personagens nas festas. No primeiro caso os rituais 

sagrados por constituírem a “Cultura” são muito bem organizados, com protagonistas 

 
93 O Turíbulo ou incensário é o recipiente onde se queima o incenso, tendo função purificadora no ritual, 
também aromaterapia e criadora de um ambiente propício à meditação. 
94 A festa designada de “O Diabo e a Morte” tem lugar na Vila de Vinhais na Quarta-Feira de Cinzas. Existe 
apenas uma Morte trajada de preto com o esqueleto desenhado e chapéu de papelão transportando uma 
gadanha. Estra personagem “silenciosa” é acompanhada de inúmeros Diabos que vão assustando as 
pessoas. Quando apanham uma rapariga, transportam-na ao pelourinho onde são obrigadas a pronunciar 
uma “reza”. Nenhum lugar escapa à investida dos Diabos excepto os lugares sagrados. As raparigas na 
Quarta-Feira de Cinzas apenas têm como defesa as cinzas que lançam sobre os Diabos. Só o interior das 
Igrejas é impeditivo da entrada dos diabos. Só a Morte pode entrar, o que realmente acontece, para apanhar 
as raparigas. 
95 Identificação das figuras representadas no trabalho o “Jogo” (da esquerda para a direita): Bombo e 
Gaiteiro de Ousilhão / Vinhais; 6 figuras de mascarados de Lazarim (“Comadres e Compadres”) | Festa que 
tem lugar no Domingo Gordo e na Terça-feira de Carnaval; Princesa montada de Torre de D. Chama | Festa 
do Santo Estêvão que tem lugar nos dias 25 e 26 de Dezembro; Diabo de Vinhais com a cara a descoberto 
| Festa que tem lugar na Quarta-feira de Cinzas; “Diablo Grande” de Serracín de Aliste / Zamora | Festa 
que tem lugar em 1 de Janeiro; “Chocalheiro da Bemposta” | Festa que tem lugar em 26 de Dezembro e 1 
de Janeiro; “Cencerrón” e “Filandorra” de Abejera / Zamora | Festa que tem lugar em 1 de Janeiro; 2 Diabos 
e Morte no pelourinho de Vinhais | Festa que tem lugar na Quarta-feira de Cinzas; “Belha” e “Bailador” da 
Festa do Menino Jesus de Vila Chã da Braciosa / Miranda do Douro | Festa que tem lugar em 1 de Janeiro; 
“Farandulo” de Tó / Mogadouro | Festa que tem lugar em 1 de Janeiro; Popular a segurar o cavalo montado 
pelo Santo Estêvão; “Careto” de Ousilhão / Vinhais | Festa que tem lugar em 25 e 26 de Dezembro; “Careto” 
de Salsas / Bragança | Festa que tem lugar entre 1 e 6 de Janeiro; “Careto” de Podence / Macedo de 
Cavaleiros | Festa que tem lugar no Domingo Gordo e na Terça-feira de Carnaval; “Careto” de Vila Boa de 
Ousilhão / Vinhais | Festa que tem lugar no Domingo Gordo e na Terça-feira de Carnaval; “Careto” de 
Parada de Infanções / Bragança | Festa que tem lugar entre 24 e 30 de Dezembro; “Careto” de Rebordãos / 
Bragança | Festa que tem lugar no Sábado seguinte a 26 de Dezembro; “Careto” de Baçal / Bragança | Festa 
que tem lugar no fim-de-semana mais próximo de 5 de Janeiro; “Mordomo” de Tó / Mogadouro | Festa que 
tem lugar em 1 de Janeiro; “Chocalheiro” de Vale do Porco / Mogadouro | Festa que tem lugar em 1 de 
Janeiro. 
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bem definidos como os Padres, os Seminaristas, etc., que realizam o ritual de forma 

ordenada. No segundo caso o ritual constitui-se como um “Jogo”, com regras pouco 

definidas, sem elementos rituais escritos, onde os protagonistas estão na maioria dos casos 

mais interessados na criação do caos entre a população, que por sua vez também é 

protagonista em todo o processo. 

Em ambos os casos observa-se a existência dos poderes Sagrado e Profano, 

expresso através dos cavaleiros. No caso do trabalho “Cultura” O Poder Profano é bem 

identificado pelos dois cavaleiros da G.N.R. que desfilam na frente da procissão, 

protegendo o Poder Sagrado representado pelos Padres. Embora pareça estranho no 

trabalho “Jogo”, os cavaleiros representam os dois poderes. O Poder Profano está 

representado pela menina que monta o cavalo do lado esquerdo, a Princesa das Festas de 

Santo Estêvão96 da Torre de D. Chama / Mirandela, o Poder Sagrado é representado pela 

figura do Santo Estêvão97 que monta o cavalo do lado direito. Poderá parecer estranho, 

mas nos rituais de mascarados a figura do Santo Estêvão constitui a reverência dos jovens 

que se mascaram, demonstrando que a Igreja não deixa de exercer influência sobre os 

rituais de mascarados, tendo mesmo um protagonismo notável em todo o ritual conforme 

refere TIZA (2004, pp. 16-17) quando identifica três formas de relacionamento entre o 

cristão e pagão: 

“- de separação e afastamento total,..; - de convivência do pagão e do 
cristão, em que certas figuras e elementos tipicamente paganizantes 
integram os atos litúrgicos cristãos (…),…; - de convivência do 
cristão e do pagão (nas mesas das refeições comunitárias onde estão 
presentes os sacerdotes e as imagens dos santos e em que, por vezes, 
é o sacerdote a presidir à refeição ou à cerimónia de transmissão do 
poder dos velhos para os novos mordomos ou juízes da festa”. 

 

Lateralmente constituindo os primeiros planos das composições, aparecem 

personagens acessórias fundamentais na realização dos rituais. O elemento da banda 

filarmónica e a “majorette” dos bombeiros constituem os elementos musicais organizados 

que tocam as marchas religiosas. Nos rituais de mascarados a música é também um 

elemento fundamental conforme já foi referido. Contudo os sons musicais são gritos 

produzidos pela gaita-de-foles e pelos instrumentos de percussão como o bombo e a caixa. 

 
96 As “Festas de Santo Estêvão” da Torre de D. Chama realizam-se nos dias 25 e 26 de Dezembro, sendo 
protagonistas inúmeras personagens. 
97 “Santo Estêvão” é considerado como o primeiro mártir do Cristianismo, sendo a sua celebração realizada 
em 26 de Dezembro no Ocidente e em 27 do mesmo mês no Oriente. Transporta na mão esquerda uma 
palma e na direita um livro com pedras. Consta-se que este santo foi lapidado. 
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A gaita-de-foles não é utilizada como instrumento musical nos rituais religiosos, por ser 

associada ao grito do diabo”98 segundo Gutiérrez (2009), pelo que se transformou no 

instrumento de eleição dos rituais de mascarados. 

No lado esquerdo dos trabalhos contrasta a mulher madura trajada de santa no 

cumprimento de uma promessa, manifestação idêntica nos rituais de mascarados, mas 

dentro de outro contexto. No presente caso visualiza-se o “Chocalheiro de Vale do Porco 

/ Mogadouro”, cujo jovem mascarado também cumpre um propósito ou promessa. 

As figuras animais representam no nosso imaginário judaico-cristão um 

simbolismo associado a Deus (cordeiro) e ao diabo (cabra). 

Voltando a abordar a estrutura geométrica que define as composições, em ambos 

os casos foi realizada uma disposição das figuras em “túnel” cuja intenção é transportar 

o observador para o centro do trabalho, local que pretende ser o palco central onde se 

desenrola o conteúdo descritivo principal, formado pelo antagonismo entre as festas 

religiosas (Cultura) e as festas dos rituais de mascarados (Jogo). O espaço atmosférico e 

o terreno têm a mesma dimensão definida por uma linha do horizonte invisível. 

O autor define dois tipos de perspetiva provocando uma maior profundidade e 

tridimensionalidade nos trabalhos. A opção pela perspetiva paralela no trabalho “Cultura” 

permite uma maior estabilidade emocional já que se baseia em ortogonais, cuja suavidade 

do seu traçado e profundidade associado à ortogonalidade posicional das linhas 

horizontais representadas na linha invisível do horizonte e nas quadrículas do chão, 

associadas às figuras humanas e animal em posição perfeitamente vertical, permite recriar 

um ambiente onde as figuras estáticas progridem ordenadamente em direção ao 

espectador. Cria-se desta forma a noção de equilíbrio físico que segundo (DONDIS, 2002, 

p. 35) “é o estado psicológico e físico que a perceção humana mais importância dá”. 

No caso do trabalho “Jogo” o autor optou pela perspetiva oblíqua o que permite 

estabelecer uma leitura desorganizada, ambígua e precipitada, própria do ambiente criado 

neste tipos de rituais de mascarados, onde muitas vezes a noção de caos sobrepõe-se a 

qualquer tipo de regra pré-estabelecida. Recria-se neste caso o conceito de tensão. 

 

 
98 Câmara Municipal de Bragança e Deputación Provincial de Zamora – “Máscaras da Província de Zamora, 
do Nordeste Transmontano y Duero”. Edição cofinanciada pelo INTERREG III A. Bringráfica, Indústrias 
Gráficas, Lda. Bragança, 2009. 
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Em ambos os casos os cavaleiros situam-se sobre os lados dos quadrados, no 

ponto em que o retângulo √4 corresponde a dois quadrados cujo lado é a sua dimensão 

menor. Correspondem também aos dois centros definidos pela armadura do retângulo. Na 

linha vertical central dos trabalhos, existem os elementos simbólicos religiosos (andores, 

bandeiras, cruzes, flores, turíbulo, etc.) e profanos (corda, cinto, gadanha, pelourinho, 

etc.) complementados com as crianças trajadas de forma a estabelecerem leituras 

antagónicas. 

A armadura do retângulo define linhas que identificam gestos e movimentos. 

Entre outros como no caso do braço da “majorette” que coincide com a posição da Tuba. 

O mesmo sucede com os braços dos rapazes do Bombo e da Gaita-de-foles. 

Se observarmos a planta da composição, mais facilmente poderemos concluir da 

intencionalidade em orientar o olho do observador para o centro do trabalho, através da 

colocação dos planos em perspetiva (Figura. 6). O resultado é uma massa humana que 

avança na direção do observador. 

 

Figura 6 – Planta da composição. 

 

Procedimento técnico 

Sob o ponto de vista técnico, os trabalhos estão realizados num suporte de tela de 

estopa de linho, esticada sobre uma grade de madeira de pinho tratado com duas travessas 

verticais e uma lateral. 
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O autor utilizou a técnica da pintura a óleo recorrendo aos óleos comerciais dos 

fabricantes Winsor, Newton e Ferrario. Também utilizou tinta de esmalte branca 

comercial, para a realização das texturas nas nuvens, utilizando para o efeito espátulas. 

Na diluição das cores e tendo em conta que o trabalho é realizado através de várias 

“velaturas”99 utilizando um aglutinante feito pelo autor a partir de uma mistura de óleo 

de linhaça com aguarrás, cuja proporção foi aumentando de camada para camada até um 

máximo de 15% de óleo de linhaça (o emprego do óleo de linhaça produz uma pintura 

com mais “corpo”, significando este termo espessura e textura). O autor não utiliza na 

pintura outros produtos ou componentes como essência de terbentina, secantes, ceras ou 

outros médios comerciais. 

As opções cromáticas limitaram-se à representação das nuvens e das quadrículas. 

No primeiro caso as nuvens do trabalho “Cultura” ampliam a ilusão de profundidade e 

foram realizadas com o recurso ao azul cerúleo, branco de zinco, branco titânio e também 

de tintas de esmalte comerciais trabalhadas com espátula e pinceis de pelo grosso. No 

trabalho designado “Jogo” a atmosfera está mais carregada devido ao emprego do azul da 

Prússia, não se produzindo o ambiente de perspetiva como no trabalho anterior, embora 

a técnica emprega seja a mesma. Os quadrados do trabalho “Cultura” foram preenchidos 

intencionalmente com as cores das fardas dos militares da G.N.R., dando ênfase ao 

conceito de Cultura institucionalizada definida pelo Poder Profano e apoiada pelo Poder 

Sagrado. No segundo trabalho as quadrículas brancas e pretas pretendem identificar o 

conceito de igualdade entre os participantes e a ausência do Poder Profano, embora e 

como já foi referido, o Poder Sagrado está presente em todos os momentos do ritual. 

Sendo um trabalho de índole realista o autor limitou-se a representar as 

tonalidades utilizadas nos rituais dos mascarados e religiosos. As cores utilizadas são as 

mesmas, conforme se pode observar, exceto a cor branca que está ausente dos rituais dos 

mascarados, cuja paleta de cores é maioritariamente vermelha, enquanto nos rituais 

religiosos o azul assume um papel fulcral. 

Tendo como base a Teoria da Gestalt100 o autor revela preocupação por uma 

pintura realista, dando sumária importância aos elementos visuais que constituem o 

 
99 O termo “velatura” corresponde a uma camada de tinta a óleo dada quando sobreposta a outra, permitindo 
transparências mais ou menos acentuadas, dependendo do grau de diluição e do tipo de pigmentos 
utilizados. 
100 Von Ehrenfels foi o filósofo vienense precursor da psicologia da Gestalt nos finais do séc XIX. Max 
Wertheimer, Wolfgang Kôhler, Kurt Koffka e Kurt Goldstein são personalidades fundamentais no 
incremento da teoria da Gestalt. 
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processo da comunicação, fomentando a necessária unidade da composição através do 

emprego da ilusão da perspetiva (GOMES, 2002). 

Esta unidade é conseguida através de uma definição das formas realistas apoiadas 

na definição e manipulação dos seus elementos básicos: Ponto; Linha; Contorno; 

Direcção; Tonalidade; Cor; Textura; Dimensão; Escala; Movimento. 

A pintura obedece a uma rigorosa metodologia no emprego da cor através do 

processo de velaturas e de pintura encorpada. 

Para o autor o método utilizado na pintura parte do sistema subtrativo muito 

explorado por Itten (2005), Professor e Pintor Suíço Ligado à Bauhaus. 

O autor dos trabalhos identifica cores que independentemente da sua origem o 

composição química produzem novas cores a partir das primárias vermelho, azul e 

amarelo (Sistema subtrativo) e valores que constituem a degradação desde o branco ao 

preto. Assim sendo separa o branco e o preto, bem como todas as suas degradações de 

cinzentos possíveis de distinguir pelo olho humano, de qualquer identificação com as 

cores. 

Apoia-se num princípio pessoal de que a cor possui três dimensões: 

Escurecimento; Saturação; Tonalidade. Neste contexto para o autor a obtenção de uma 

nova cor (Tonalidade) só é possível através da mistura com outra cor (Tonalidade) 

qualquer existente na roda ou disco das cores de Itten. Esta primeira dimensão designa-a 

de Tonalidade e permite obter novas cores. A segunda dimensão sugerida é o 

Escurecimento conseguido através da junção do preto. Neste caso não se obtêm nova cor 

com a maior ou menor junção do preto, ficando apenas mais ou menos escurecida. 

Através da junção do branco, o autor entende que se passa o mesmo fenómeno que em 

relação ao preto. A cor não é alterada, simplesmente saturada. 

Portanto neste contexto o autor identifica Tonalidades (cores) e Valores (branco 

e preto), não se obtendo cores (Tonalidades) com a mistura do branco ou do preto. 

Este entendimento permite valorizar o desenho geométrico que define a perspetiva 

através da utilização da cor. Nos dois trabalhos verifica-se a utilização das tonalidades 

nos primeiros planos e a saturação das mesmas, que vai aumentando conforme o 

afastamento dos planos. A perspetiva também é identificada através da definição da linha, 

observando-se um maior recorte das figuras nos primeiros planos, terminando na 

saturação e indefinição das formas nos planos mais afastados. Muitos artistas definem 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Visuais 

 179 

este aspeto como focagem / desfocagem das formas com o afastamento dos planos. A 

utilização do escurecimento serve para estabelecer um corte fundo / figuras e para o 

processo de modelação das formas. 

O processo de construção da obra pictórica, independentemente do número de 

velaturas ou camadas de óleo dadas pelo autor nas duas obras, passa por quatro fases 

distintas que passamos a abordar sucintamente: 

1ª Fase | Composição - Definição do tema através de diversos estudos que incluem uma 

revisão bibliográfica ► Estudos de composição ► Integração do tema da composição no 

espaço geométrico e na perspetiva ► Opção pelo suporte ► Concretização do desenho; 

2ª Fase | Tonalidade – Preenchimento do suporte com as tonalidades, privilegiando o 

contraste das cores complementares (Nesta fase as formas estão basicamente definidas através 

do contraste das tonalidades assumindo uma leitura ainda bidimensional); 

3ª Fase | Profundidade – Nesta fase e através de velaturas é construída a perspetiva através 

da cor realçando os primeiros planos com tonalidades quentes e avançando para os últimos 

planos através do emprego cada vez maior de tonalidades frias que geralmente terminam nas 

azuis. Novamente o conceito de cores frias e quentes é estabelecido a partir dos estudos de 

Itten (2005) e de Hickethier (1985). Este último autor teoriza a cor em 1952 a partir do cubo 

das cores de Charpentier, criado em 1885; 

4ª Fase | Saturação e Escurecimento – Modelação das formas através da saturação e do 

escurecimento das tonalidades dependendo da incidência da luz em contraste com as sombras 

produzidas ► Definição rigorosa das sombras próprias e projetadas nas formas ► Saturação 

dos últimos planos recorrendo à indefinição formal ► Identificação do brilho em 

determinadas formas existentes nos primeiros planos. 

 

CONCLUSÕES 

O autor desenvolveu o seu trabalho na técnica de óleo sobre tela, de cariz realista, 

tendo como base duas temáticas comuns às regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(Portugal) e de Zamora (Espanha), relacionadas com os designados rituais das “Festas de 

Inverno em Trás-os-Montes” e “Mascaradas de Invierno de Zamora” em confronto com 

as romarias espanholas e portuguesa, que têm lugar nos meses quentes de Verão com 

especial incidência em Agosto. 

Para o efeito procurou estabelecer critérios e semelhanças, evitando cair no 

facilitismo dos conceitos “Sagrado e do Profano”. 
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O autor considera que as Artes não se limitam a um mero exercício técnico, 

expressivo ou subjetivo, tão simplesmente a um trabalho de investigação dentro dos 

critérios científicos exigidos de forma rigorosa. Portanto não deveremos ignorar que no 

presente caso da pintura, o exercício final técnico e expressivo necessita de partir da 

investigação sobre um tema, de forma organizada e metódica, passando pela definição do 

problema, investigação sobre o mesmo recorrendo aos clássicos e à revisão bibliográfica. 

Esta metodologia empregue é fundamental para a realização da composição e 

concretização do trabalho, bem como os resultados de uma normal investigação e 

respetivas conclusões que neste campo deverão ser críticas por parte do autor e dos 

observadores. 

Como especialista que é dos rituais de Inverno em Trás-os-Montes e Zamora, bem 

como observador atento das inúmeras romarias religiosas da fé católica existentes nos 

mesmos espaços geográficos, decidiu confrontar os dois rituais através de duas obras 

pictóricas estabelecendo semelhanças, tendo como ponto de partida a romaria da Nossa 

Senhora do Nazo, perto de Miranda do Douro. 

Sem colocar de parte os conceitos interligados de “Sagrado” e “Profano” 

explorados por Mircea Eliade, preferiu estabelecer uma nova leitura dentro do conceito 

de Animação Artística, área do saber que leciona em cursos de licenciatura e mestrado. 

O que o autor observou nestes rituais parece ser á primeira vista antagónico ao 

nível simbólico, de conteúdo e significado. Contudo ao abstrair-se do significado e da 

significância dos elementos inseridos, consegue trabalhar os elementos numa unidade 

contextual através da intervenção das áreas artísticas das Artes Visuais, Expressão 

Dramática e Teatro e Música.  

Também observou nos dois trabalhos uma consciencialização criativa comum nas 

comunidades estudadas, potencializadoras de uma cultura de massas, onde todos os 

indivíduos e os grupos pertencentes às comunidades estudadas são espectadores / 

participantes. 

Mantendo o conceito do “jogo como elemento da cultura”, defendido por 

Huizinga, associando em paralelismo o conceito de Animação Artística enquanto 

propósito, estabeleceu duas composições pictóricas tendo como base estudos de 

geométrica, a partir da romaria de Nossa Senhora do Nazo, realizando idêntica 

composição, substituindo as figuras pelas de mascarados dos rituais de Inverno. 
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Tendo em vista um público diversificado e não apenas erudito, o autor consegue 

transmitir a mensagem através da utilização da linguagem realista, representando e 

identificando semelhanças fundamentais que vão desde os procedimentos comuns ligados 

à animação artística das comunidades envolvidas, à forma e à cor. Este resultado 

conseguido através da linguagem pictórica apoia-se na Teoria da Gestalt, através da 

importância dada aos elementos representados, construídos numa unidade indissociável 

que passa também pela perspetiva. 

A expressividade da cor é conseguida através do processo de velaturas e da pintura 

incorporada construída através de quatro fases distintas: Composição; Tonalidade; 

Profundidade; Saturação e Escurecimento. 

O presente estudo foi realizado por três especialistas da área das artes visuais (dois 

artistas plásticos e um arquiteto) e identificou o processo de realização dos trabalhos, que 

teve início na investigação de um tema, organização da composição e posterior realização 

técnica expressiva e criativa. 

Julgamos como investigadores que o estudo deverá ter continuidade, agora através 

de uma avaliação por inquéritos dirigida a três públicos distintos: Outros especialistas e 

estudiosos; Alunos de cursos artísticos; Populações rurais onde se realizam estes rituais 

de mascarados e religiosos. 
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Representation of women in the portrait of the region of Murcia 
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Resumen 

La investigación que hemos desarrollado analiza una serie de retratos pertenecientes a la colección 
de arte de la Región de Murcia y que son buen ejemplo de las diferentes representaciones 
femeninas que se ha sucedido en el arte occidental. Además de ayudar a poner en valor estos 
retratos, y toda la colección, también se pretende profundizar en las características del retrato 
femenino, y cómo éste ha 103ido abandonando una representación determinada por la subjetividad 
masculina, para ir mostrando a una mujer autónoma e independiente que se convierte en sujeto 
artístico por sí misma. 

 

Abstract 

The research we have developed analyzes a set of portraits that belongs to the official art 
collection of Region de Murcia, and that are a good example of the different female 
representations that appeared in the western art history. In addition to help revaluating these 
portraits, and the whole collection, it is pretended to get deeper into the female portraiture 
features, and how this typology has left a male vision to get a new representation where we see 
an autonomous and independent woman that is her own artistic subject. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano desde el inicio de los tiempos sintió la necesidad de reproducir todos 

aquellos objetos o sucesos que se encontraban al alcance de su mirada. Bajo este punto de 

vista muchos autores han considerado la Historia del Arte como la disciplina que trata la 

historia de la mirada humana. Pero no se nos puede escapar que esta historia de la mirada en 

el arte occidental siempre ha sido contada desde el mismo punto de vista: el ser humano 

masculino. 

 Para West (2004), igual que la edad, el sexo es un factor clave a la hora de comprender 

la manera de representar al protagonista. En diferentes momentos históricos podemos 

encontrar diversas maneras de representar a la mujer dependiendo de qué es lo que se 

consideraba apropiado para ella o no.  Según West el retrato femenino ha representado 

habitualmente a la mujer como Diosa, como figura religiosa de virgen, como Musa o de forma 

alegórica. 

 Un argumento parecido arguye Edholm (1995), para quien la mujer en el retrato 

siempre ha representado un papel ligado a la histórica represión social que sufrió en el pasado:  

“La vida y el rostro de las mujeres no cuentan la misma historia… en 
términos de representación se observa siempre la belleza –o si no, la 
modestia y la gracia- cuando son jóvenes, y la pérdida de la belleza 
cuando son mayores” (EDHOLM, 1995, p. 10). 
 

 En efecto, se puede afirmar que no hay “ojo inocente” (FERNÁNDEZ VALENCIA, 

1997), es decir que, debemos aceptar que existen ciertos condicionantes culturales, sociales 

o educativos intrínsecos en la persona que nos está narrando la Historia del Arte e, incluso, 

en quien la lee e interpreta. 

Para López Fernández en su artículo La mujer y el retrato. Una aproximación al 

objeto  (1989) la mujer no ha participado directamente en el hecho artístico, o lo que es lo 

mismo: la mujer ha participado en el arte siempre como objeto entendido desde la 

subjetividad del hombre. 

En líneas generales, el retrato no ha escapado a la subjetividad del hombre que 

representa a la mujer como una más de sus posesiones, aunque esta condición social de vez 

en cuando se podía ver quebrada cuando era la mujer la que sustentaba la posición de poder 

por encima del hombre. Estos casos no han sido muy habituales en la Historia del Arte 

occidental, pero se pueden encontrar en el retrato femenino oficial. Reinas, marquesas o 

duquesas que han ostentado el poder por encima de un hombre -es decir que no eran mero 

consorte de sus maridos- han sido representadas como sujeto en sí mismas gracias al cargo 

que poseían. 
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Esta pequeña excepción nos ayuda a entender una conclusión que, a veces por 

obvia que sea, conviene no olvidar: la mujer que es representada en el arte como un objeto 

o posesión del hombre, es tratada socialmente en todos los sentidos como un objeto 

perteneciente o dependiente del hombre. Esto explicaría la dependencia de la mujer en 

las representaciones más habituales del género femenino según López Fernández (1989): 

En primer lugar, la mujer como madre, diosa o virgen, en un segundo plano como  esposa 

o amante, en tercer lugar como amante extramatrimonial o encarnación del pecado, y por 

último como mero objeto de deseo sexual.  

Por lo tanto la desigualdad femenina en el arte, y en concreto en el retrato, viene 

marcada por la generalizada desigualdad social, política, económica y laboral de la mujer. 

En este sentido nos parece justo recordar lo que escribió Berger en su obra Ways of seeing 

donde ya comentaba esta condición social y educativa de la mujer para explicar la visión 

que de ella tenemos en el mundo del arte. Para él, la mujer ya era educada como objeto 

más que como sujeto, como si fuese una imagen que es siempre observada en cualquier 

circunstancia y que siempre debe comportarse en base a este hecho: 

“Desde la más temprana infancia ella ha sido enseñada y persuadida a 
reconocerse (...) por lo que llega a considerar a la inspectora y a la 
inspeccionada dentro de ella como los dos constituyentes pero siempre 
distintos elementos de su identidad como mujer”104(BERGER, 1972, p. 
45). 
 

Esta visión parcial de la Historia del Arte ha dejado, por tanto, tradicionalmente a 

la mujer sin expresar su propia mirada y palabra mientras se sentían observadas y 

expuestas en pinturas, fotografías o esculturas pero muy pocas veces reflejadas realmente 

tal y como eran, según comenta Alario (2000). 

Será sobre todo a finales del siglo XX cuando la mujer empiece a jugar el papel 

de sujeto individual y autónomo dentro del retrato, ya que porque por primera vez mujeres 

que no son el baluarte del poder empiezan a aparecer en el género por sus propios méritos 

y no siempre vinculadas a un hombre como hasta la fecha ocurría. 

Las primeras en encontrar las respuestas y dignificar el papel de la mujer dentro 

del arte fueron las propias artistas que tomaron los pinceles y dieron su propia versión de 

la feminidad. Las artistas adscritas al movimiento feminista de los años 60 y 70 del siglo 

 
104  El texto original de Berger dice lo siguiente: From earliest childhood she has been taught and persuaded 
to survey herself continually (…) and so she comes to consider the surveyor and the surveyor within her as 
the two constituent yet always distinct elements of her identity as a woman. 
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XX se centran en el problema de la construcción de una identidad sexual Alario da 

algunas claves para entender en qué consistieron estos pasos que acabaron por aupar a la 

mujer al mismo nivel que el hombre en las obras de arte. 

En primer lugar las artistas cuestionan a la propia mujer en sus retratos y 

autorretratos. Según Alario se trata de crear una genealogía de la mujer como género al 

cual se sienten orgullosas de pertenecer.   

Otro de los recursos que las mujeres usaron para protestar por su identidad en el 

arte fue el de poner en tela de juicio tanto el propio cuerpo de la mujer como el lenguaje 

tradicional del arte occidental. Así por ejemplo muchas mujeres empezaron a rechazar los 

materiales plásticos más usados y utilizaron nuevos productos y ámbitos como el tejido, 

arcillas, látex, la fotografía o las instalaciones. De esa forma quisieron dar notoriedad a 

materiales que hasta entonces sólo se vinculaban con las labores domésticas. 

La tercera fórmula que Alario cita es la que usaron artistas como Cindy Sherman 

o Dany Leriche, quienes modificaron el criterio de autoridad que durante toda la historia 

había adoptado el hombre en las obras de arte. De tal forma que sustituyeron imágenes 

de hombres por las de mujeres poniendo en duda de forma irónica el papel de autoridad 

“natural” del hombre. 

La última de las formas que, según Alario, las mujeres utilizaron en esa búsqueda 

de identidad fue el uso de imágenes de mujeres fuertes y poderosas. La feminidad violenta 

contra el hombre apenas había sido representada a lo largo de la historia del arte. Además 

las artistas usaron otras figuras marginales en la representación de la mujer y poco unidas 

a la tradicional visión de la feminidad tales como mujeres monstruosas, locas o potentes 

medusas como en las obras de la artista Marina Núñez. 

Así pues, vemos como la identidad de la mujer ha estado dominada por la visión 

que el hombre transmitía de ella hasta mitad del siglo XX cuando la Historia del Arte 

comenzó a prestar atención y valorar a la mujer como una protagonista autónoma de sus 

propios retratos. En este sentido, los retratos femeninos que se conservan en el Fondo de 

Arte de la Región de Murcia (FARM), evidencian bien ese proceso de cambio dentro de 

la imagen de la mujer, desde una etapa dominada por la visión masculina hacia otra en la 

que la visión de la feminidad se libera y muestra a la mujer y su personalidad de forma 

libre. 
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1. LA MUJER: MERO OBJETO EN EL RETRATO. 

Para iniciar este repaso al retrato femenino de la colección autonómica de arte de 

la Región de Murcia analizaremos una serie de retratos que son un buen ejemplo de la 

subjetividad masculina que ha prevalecido en  la Historia del Arte hasta el siglo, y a la 

vez ejemplifican como pueden adherirse a cualquiera de la representaciones femeninas 

que comentaba López Fernández (1989) en sus escritos. 

2.1 Micaela Serrano Pérez 

 
El retrato femenino más antiguo que se conserva en el FARM es el atribuido a 

Micaela Serrano Pérez. La obra en cuestión es una cornucopia que se encuentra ubicada 

en la murciana Iglesia de San Juan de Dios, otrora capilla del hospital de la Orden de los 

Hermanos de San Juan de Dios y actualmente sede del Conjunto de San Juan de Dios, un 

espacio museístico que combina un espacio de culto cristiano y otro islámico en el mismo 

centro. 

Micaela Serrano (DE LA PEÑA VELASCO, 2010) nació en Membrilla -Ciudad 

Real- y fue hija de Antonio Serrano y Micaela Pérez, en 1692 contrajo matrimonio con 

Julián Marín y Lamas, de Santiago de Compostela, quien fue enviado a Murcia como 

Secretario del Santo Oficio del Tribunal de la Inquisición en 1690. Hasta 1708 vivió 

Micaela en Murcia, ese mismo año murió quedando a muy temprana edad  sus seis hijos 

huérfanos de madre. Micaela testó en Membrilla aunque fue enterrada en la Capilla de 

San Buenaventura de la Iglesia de S. Francisco de Murcia. 

El mayor de sus hijos, José Marín y Lamas decidió patrocinar algunas obras de 

arte en Murcia. En el Monasterio de Los Jerónimos de La Ñora decidió fundar la 

biblioteca, y además patrocinar la capilla de San Jerónimo donde colocó una placa en 

honor a su familia en la que se podía leer:  

“A devoción de D. Julián Marín y Lamas, Secretario del secreto de la 
Inquisición, Y Doña Michaela Serrano, sus hijos el Dr. Joshep de 
Marín, racionero enero de la Santa Iglesia de Cartagena, y el P. Fr. 
Bernardino de San José, prior de este monasterio, ex definidor, 
calificador de la inquisición, adornaron su capilla. Año de 1755”.  
 

Además en esa capilla dejó dos retratos de sus padres, Julián y Micaela, que hoy 

han desaparecido y de los que sólo sabemos que medían tres palmos y estaban en acto de 

veneración a San José. Sobre Micaela se dice tan sólo que aparecía con “la modestia 

correspondiente”. En este primer retrato ya nos podemos dar cuenta de que la imagen 
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pública de Micaela Serrano aparece vinculada a la del hombre, por lo que desde el primer 

momento su identidad como mujer viene marcada por la subjetividad masculina, 

mostrando una imagen que va unida a su condición de madre y esposa fiel. 

En efecto este tipo de imagen cumple a la perfección con la clasificación de López 

Fernández e incluye este tipo de retrato al caso de la mujer como “madre” que tiene, 

obviamente, un componente positivo en la representación, como figura protectora, 

amante y cariñosa, aunque su identidad como mujer independiente no se ve reflejada en 

ningún momento. De hecho, hubiera sido impensable en la época en la que nos 

encontramos que ese retrato de Micaela hubiera aparecido en la capilla familiar si estar 

junto al de su marido, Julián. 

Aunque no conocemos físicamente la obra, por estar desaparecida, la frase que se 

refiere a la modestia que le corresponde en la representación, también nos indica, algo 

que ya adelantamos en este artículo, y que también adelantó Berger (1972) en su obra, y 

es que no sólo en el mundo del arte la identidad de la mujer aparece menoscabada, ya que 

social y culturalmente la mujer debía someterse a los pareceres masculinos, incluyendo, 

obviamente, el tema de la moda y de la vestimenta, que con tanto cuidado debían cuidar 

las mujeres, y aún más si eran las esposas de un Secretario del Santo Oficio del Tribunal 

de la Inquisición. 

Además, su hijo José, patrocinó la construcción de la nueva capilla del Hospital 

de San Juan de Dios donde dejó otros dos retratos de sus padres. Si bien no podemos 

afirmar con total seguridad que ambas figuras se correspondan con Julián Marín y con 

Micaela Serrano, la atribución a estos dos personajes se debe a un retrato de Julián Marín 

y Lamas que se encuentra custodiado en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Gracias a 

este retrato en el que aparece Julián Marín en una avanzada edad, podemos conocer sus 

rasgos físicos y saber así que el representado en San Juan de Dios es el mismo personaje, 

aunque algunos años antes. Siendo el varón Julián Marín, podemos deducir que la dama 

que le acompaña debe ser su esposa Micaela Serrano (Fig. 1), aunque no deja de ser una 

especulación. 

Fuentes y Ponte, en su España Mariana (2005), comenta que ambas cornucopias 

pertenecen a los señores patronos de la capilla, los Martínez, aunque pudo tratarse de una 

confusión en el apellido ya que el apellido de Julián es Marín y no Martínez.  
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Figura 1. Anónimo. Retrato de Micaela Serrano. h. 1705. CARM105 

 

La estructura en ambos retratos es la misma: figura pintada en tres cuartos y 

colocada en semiperfil. El fondo es un cortinaje bermellón a modo de escenario teatral 

que deja caer la borla dorada que lo cierra y lo abre. Lo único que diferencia la posición 

de las figuras es que Julián Marín gira el cuerpo hacia la derecha, mientras que Micaela 

Serrano se vuelca hacia la izquierda. Esta contraposición sugiere, tal vez, que las obras  

ya se hicieron para ser vistas en el mismo espacio y enfrentadas. Posiblemente, desde el 

principio su destino fuese una capilla religiosa, donde ambos patronos admirasen y 

custodiasen alguna imagen cristiana. Pese a todo, parece difícil que la actual sede en San 

Juan de Dios fuese su primer destino ya que la Iglesia patrocinada por José Marín y Lamas 

no fue acabada hasta la década de los 60 del Siglo XVIII, época en la que los protagonistas 

ya habían fallecido.  

La pareja de retratos nos han llegado sin fechar ni firmar, aunque tradicionalmente 

se han enmarcado su realización dentro del Siglo XVIII (CARM, 1992, p. 218). Ambas 

obras se debieron pintar a finales del Siglo XVII o principios del XVIII, ya que Micaela 

Serrano murió en 1708. Sabemos que en el cambio de siglo Julián y Micaela debían tener 

entorno a 40 años, edad que parece corresponderse con las dos representaciones. En 

 
105 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).  
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ambas efigies los protagonistas aparecen vestidos con indumentaria de lujo, hecho que 

contrasta con la modestia con la que viste Julián Marín en sus representaciones una vez 

que había quedado viudo. 

En el retrato de Micaela Serrano, la protagonista luce sus mejores galas con un 

vestido a la francesa azulado del que apenas vemos el peto con caída triangular que se 

ajusta al cuerpo y que muestra la camisa blanca de manga tres cuartos. El escote 

redondeado deja libre el pecho y el cuello donde Micaela porta un colgante de plata que 

hace juego con los pendientes. Con la mano derecha sostiene un abanico cerrado al tiempo 

que con la mano izquierda muestra una rosa, símbolos siempre vinculados a la Virgen 

María y a la feminidad. Recatada, elegante, a la moda y portando símbolos femeninos 

Micaela se presenta como una mujer cercana a la aristocracia y buena acompañante de su 

marido, pese a que la mirada perdida nos transmita cierta frialdad. 

Como en el retrato desaparecido de la propia Micaela Serrano, de nuevo podemos 

observar la unión de la figura femenina con la de su marido, en este caso, incluso ambos 

retratos fueron pensados para quedar confrontados y que se vieran siempre en conjunto.  

 

2.2 Mujer con velo 

 

El siguiente retrato femenino que nos encontramos cronológicamente pertenece 

ya al siglo XIX y es la obra de Germán Hernández Amores titulada Mujer con velo (Fig. 

2), una de las últimas obras que adquirió la Consejería de Cultura para completar la 

colección permanente del Museo de Bellas Artes de Murcia en 2009. 

Sobre la vida y obra del pintor se ha ocupado Páez Burruezo (1995) con un buen 

estudio monográfico, sin embargo haremos un breve repaso para conocer mejor su obra. 

Aunque nacido en Murcia, marchó joven a Madrid, donde recibió una educación clasicista 

en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1852 marchó becado a Paris y un 

año después se fue a Roma donde permaneció hasta 1857. Allí conoció a Overbeck y al 

círculo de pintores nazarenos alemanes que tanto influirían en su pintura. A su vuelta fue 

nombrado profesor en la Real Academia y director de la Escuela de Artes y Oficios.  

Será importante para acercarnos a esta obra del murciano –se encuentra firmada 

en la esquina inferior derecha- conocer su biografía ya que se formó en un clásico 

academicismo en Madrid, pero que estuvo fuertemente influido por la pintura romántica 

debido a su paso por Paris y Roma. 
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Quizás sea necesario entroncar esta obra de Hernández Amores precisamente con 

su etapa más netamente romántica, aunque sea complicado hacer una adivinación acerca 

de la fecha concreta en que pudo ser realizada. Se trata de un retrato de protagonista 

femenina, anónima, pintado al óleo sobre lienzo, y que mide 56 por 46 cm. En la 

representación aparece una mujer en posición de perfil, girada hacia su izquierda. Se trata 

de un retrato más amplio que el busto aunque sin llegar a ser de medio cuerpo, puesto que 

vemos el cuerpo de la mujer hasta el pecho. 

 En la obra predominan los colores ocres, y la figura femenina se presenta en el 

cuadro emergiendo sobre un fondo neutral de apariencia mágica, realizado con amplias y 

anárquicas pinceladas. La composición de la mujer es de enorme calidad técnica, 

logrando un efecto muy uniforme debido a lo apagado de los colores.  

La mujer viste una túnica de color blanco con un amplísimo escote en “v” y 

presencia de adornos textiles en el hombro que podemos observar. La cabeza queda 

cubierta por un velo rosa de tonos apagados. El velo que cubre el cabello y los laterales 

de la cabeza de la mujer, cae por detrás en amplios y pesados pliegues, que recuerdan la 

estatuaria clásica. 

 

Figura 2. Germán Hernández Amores. Mujer con velo. h. 1850. CARM 
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La cara de la protagonista representa una belleza delicada y sencilla que atrapa al 

espectador gracias a una mirada melancólica que se pierde en el infinito. Las carnaciones 

del rostro y escote están muy bien trabajadas, gracias a unos discretos tonos rosáceos y la 

fuerza que imprime la iluminación lateral sobre la piel de la joven. El cabello parece 

partido en el centro, y de él sólo vemos el flequillo que desciende por la frente con un 

intensísimo color negro azabache.  

La fuerza del retrato, como ya hemos comentado, radica en la profundidad y 

expresividad de la mirada. Pese a que sólo apreciamos uno de los ojos de la muchacha, el 

color negro intenso de sus ojos y los párpados semi-entornados aluden a un cierto sentido 

de la tristeza, por lo que el espectador es capaz de comprender el estado anímico de la 

protagonista y, por tanto, de identificarse con la obra. Los labios, formados de nuevo a 

través de tonos rosas, esta vez más débiles que nunca, son gruesos y carnosos, mientras 

que la nariz y el mentón con pronunciados, definiendo así una cara fina y elegante, de una 

belleza muy sencilla. 

Varios elementos de la obra, nos podrían llevar a pensar que no se trata 

propiamente de un retrato al uso, si no que es posible que se trate de un estudio o boceto 

para un personaje que formaría parte de una obra más compleja, o tal vez la copia de un 

personaje femenino presente en otra obra de arte. Para empezar, la postura de perfil, no 

es en absoluto frecuente en los retratos de mitad del siglo XIX, y aún menos entre los 

retratos femeninos de esa época. Además la uniformidad de color, y la atmósfera creada 

por el autor gracias a unos levísimos sfumattos no concuerdan con otros retratos 

femeninos del momento, realizados con todo lujo de detalle para mostrar al espectador la 

dignidad de la protagonista, así como la riqueza de las telas y las joyas que viste. En este 

casi, la indumentaria nos está hablando de un retrato de gusto clásico en el que el 

personaje imita las túnicas blancas con las que solían vestir personajes femeninos 

antiguos como las sibilas o las vírgenes vestales. Por último, en la obra de Hernández 

Amores, podemos observar en la zona inferior como queda un rectángulo negro sin pintar, 

algo sumamente extraño si se tratase de un retrato encargado, puesto que es altamente 

probable que el patrón lo hubiera preferido acabado en su totalidad. 

En este caso la obra de Hernández puede entroncar con la clasificación de López 

Fernández (1989) en el apartado de las representaciones de la mujer al estilo de la virgen. 
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2.3 Magdalena Bonafé 

 

Los siguientes retratos femeninos que se conservan en la colección pertenecen ya 

al convulso siglo XX, en el cual las fronteras del arte se rompen y nuevos lenguajes entran 

a formar parte del espectro de estilos que conviven en una misma época. En el inicio de 

siglo la identidad femenina continúa escondida detrás del velo de la mirada masculina tal 

y como ocurría en los siglos precedentes. 

Buenos ejemplos son los retratos de Magdalena Bonafé Bourguignon, hermana 

del pintor Juan Bonafé, que realizó el propio hermano en los primeros años de la década 

de los 30. 

Magdalena estuvo ligada a Murcia, junto a su familia, no sólo por ser de aquí sus 

abuelos, si no porqué estuvo viviendo en La Alberca en la época en la que su hermano 

vino a vivir y a pintar aquí.  

De ella se han conservado dos retratos a través del legado de Juan González 

Moreno, sin duda regalados por el pintor, que han sido analizados por Rubio Gómez 

(CARM, 2009) de manera individual. Los dos retratos que posee el Museo de Bellas Artes 

de Murcia y que son de titularidad autonómica representan a Magdalena joven, con una 

diferencia de tres años entre uno y otro. Como comenta Rubio Gómez esta circunstancia 

nos permite observar la transición del tiempo sobre la propia Magdalena Bonafé. En 

ambas obras el carácter íntimo refleja muy bien el cariño del pintor hacia su hermana. La 

primera representación (Fig. 3) corresponde a 1930 y Magdalena aparenta 

aproximadamente 25 años de edad. En esta ocasión la protagonista es presentada en una 

actitud íntima y natural, con una apariencia joven y dulce. Magdalena se sienta en una 

silla de forma poco ortodoxa mientras posa de forma distraída para su hermano. La actitud 

cotidiana y espontánea se refleja en la forma de apoyar las manos sobre el respaldo de la 

silla. 

El retrato se enmarca en un fondo neutro de colores verdosos que contrastan con 

la calidez y la cercanía de los colores de la indumentaria de Magdalena, que viste vestido 

rosa y un gran pañuelo blanco que ilumina todo el retrato. Sus grandes ojos negros atraen 

la atención del espectador, pese a que no miran directamente y se dirigen de forma 

ensimismada hacia el infinito. 
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Figura 3. Juan Bonafé. Retrato de Magdalena Bonafé. 1930. CARM 

 

La segunda representación (Fig. 4) data del año 1933 y es una imagen más 

próxima de Magdalena que aparece representada de pecho hacia arriba, mientras que en 

el anterior aparecía de medio cuerpo. 

Según Rubio Gómez en esta obra Magdalena “ronda aquí los treinta años; es una 

mujer más madura e introvertida, aunque de semblante vigoroso, y parece sumida en una 

ensoñación melancólica” (CARM, 2009).  

Sobre el fondo neutro se impone su figura con un vestido verde y una blusa blanca 

que contrasta con los tonos ocres y apagados del resto del cuadro. Su rostro, de nuevo con 

grandes ojos negros, representa un buen acercamiento del pintor a la personalidad de su 

hermana. 

En ambas obras nos enfrentamos a la protagonista ligada y unida a la mirada 

masculina del autor, que en este caso es su propio hermano, quien la representa en el 

ambiente íntimo y familiar de la propia casa.  
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Figura 4. Juan Bonafé. Retrato de mi hermana Magdalena. 1933. CARM 

 

2.4 Teresa Estrada 

Otro buen ejemplo en el que la visión masculina determina la obra de arte es el 

retrato de Teresa Estrada que pinta Antonio Gómez Cano en 1947. El mencionado retrato 

se conserva en el Palacio de San Esteban de la capital murciana aunque se encuentra entre 

los fondos del Museo de Bellas Artes (CARM, 1992, p. 183), y mide 80 cm. de alto por 

70 de ancho. 

Gómez Cano (Ayto. de Murcia, 1987) que nació en 1912, comenzó su formación 

artística en la escuela de dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Murcia (1923-1928). Frecuentó los ambientes de los pintores de la Generación de los 20, 

trazando gran amistad con Juan Bonafé y González Moreno. En 1932 se casó en la iglesia 

de San Juan de Murcia con Teresa Estrada, con quien tuvo cuatro hijos. En 1933 marchó 

a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En esa 

ciudad estableció su residencia en 1941, aunque posteriormente y gracias a las becas que 

consiguió pasó por Italia, Francia y Ámsterdam. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Visuais 

 196 

En 1948 consiguió, gracias al retrato de Teresa (Fig. 5), el premio Villacís de 

pintura de la Diputación Provincial de Murcia. En este retrato además del uso de fuertes 

y sobrios colores y de los fuertes contrastes de luz, también se reconoce la influencia 

enorme que ejerció sobre la pintura de Gómez Cano el expresionismo sobretodo en el 

tratamiento de la pincelada, densa y compacta. 

En este caso nos encontramos con un retrato que de nuevo podemos enmarcar 

dentro del ámbito de lo íntimo, ya que la mujer es representada por su marido. Su 

identidad femenina queda de nuevo al margen de la obra al estar supeditada a la visión 

del marido para quien posa de forma distraída y alegre dejando que sea el hombre quien 

ocupe el puesto más alto en la jerarquía familiar. Teresa aparece en un interior, que nos 

recuerda el ámbito privado de una casa –aunque bien pudiera tratarse del estudio del 

artista-. Aunque no vemos la silla suponemos que está sentada sobre una, y en el retrato 

destaca el estremecedor juego de luces que consigue Gómez Cano, en el que Teresa 

emerge resplandeciente del fondo oscuro y tenebroso que la rodea. 

 

 

Figura 5. Antonio Gómez Cano. Retrato de Teresa. 1948. CARM 
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La representación formal de Teresa recuerda, en parte, a la del retrato burgués 

femenino del siglo XIX. Sin embargo la importancia de la línea y la claridad de los tonos 

del retrato del siglo anterior se han perdido ya en este siglo XX. La oscuridad del fondo 

nos recuerda a los fondos expresionistas que tanto gustaban al autor, la pincelada es rápida 

y brusca. El fondo se pierde en la obra como si se tratase de una fórmula informalista. 

La figura de Teresa aparece monumental sobre este fondo atrayendo sobre ella 

todo el foco de luz, en un juego claroscurista que recuerda que Gómez Cano fue un 

apasionado seguidor de El Greco en algunos aspectos. Teresa, aparece de frente, vestida 

con una blusa blanca de tela brillante que es capaz de reflejar la luz. Sobre la camisa lleva 

un abrigo de piel animal de un color beige apagado. El abrigo aparece simplemente 

apoyado sobre los hombros, por lo que los brazos de Teresa aún se pueden mover con 

libertad bajo la cubierta. Un brazo se apoya sobre el regazo y tira del abrigo hacia ella, el 

otro brazo se alza hacia el cuello, donde Teresa coge con la mano el collar de perlas que 

la adorna y que hace juego con los pendientes que lleva en las orejas. 

Su rostro alargado se gira hacia su derecha, mientras que la tierna mirada la dirige 

hacia el pintor.  En efecto su cara revela una mujer bondadosa dispuesta a proteger y 

cuidar de su familia tal y como su abrigo la protege del frío. Una vez más la mujer aparece 

identificada con valores como lo privado, lo íntimo, la ternura, la protección, y tal y como 

comentaba López Fernández (1989) como esposa fiel. 

 

3. PROTAGONISTAS CON IDENTIDAD PROPIA 

En la segunda mitad del siglo XX vamos a comprobar cómo los cambios en el arte 

occidental tienen su reflejo en el género del retrato español, provocando la emancipación 

de la identidad de la mujer, que comienza a mostrarse en las obras de arte con autonomía 

y personalidad. 

3.1 Monique Les Ventes 

El primero de los retratos que vamos a analizar en el que por fin la mujer comienza 

a mostrar su propia identidad, es el de Monique Les Ventes que realiza el pintor Mariano 

Ballester, su marido, y es que este retrato aún se encuentra en una transición en la que el 

retrato es producto de la mirada masculina, aunque ésta ya empieza a dejar ver la 

personalidad de la retratada. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Visuais 

 198 

Este retrato pasó a formar parte de la colección autonómica procedente de los 

antiguos premios Villacís que concedía la Diputación Provincial ya que consiguió dicho 

galardón en 1963. 

Monique Les Ventes es una francesa que nació en 1931 en Lyon. Desde pequeña 

viajaba con su padre a París en busca de objetos raros que comprar en los mercadillos 

franceses. Esta afición se acrecentó al casarse con Mariano Ballester y venir a vivir a 

España. Aquí especializó su coleccionismo en los juguetes, de los que la pareja llegó a 

recopilar más de tres mil. En 1987 fue expuesta toda su colección en Murcia y, un año 

más tarde, también se pudo ver en la Casa de las Vacas del parque de El Retiro de Madrid 

(GARCÍA, 1988). 

Cuando Mariano Ballester la pinta en 1963, Monique tenía 32 años y era una joven 

ya madura y casada. Su esposo, nació en 1916 en Alcantarilla y desde joven sintió especial 

predilección por la pintura estando considerado como uno de los principales referentes en 

la generación puente de la pintura murciana. En 1960 forma el grupo Puente Nuevo junto 

a César Arias y Ceferino Moreno en un intento de renovación artística. El nombre 

homenajea al grupo alemán Die Brucke y hace referencia además al lugar donde exponían 

sus obras el Puente Nuevo de la ciudad de Murcia, lugar bastante poco convencional. 

El retrato de Monique (Fig. 6), que le valió en 1963 su segundo premio Villacís 

(CARM, 1992, p. 185), es un enorme lienzo de más de 2 metros alto por un 1,32 metros 

de ancho. En él representa de cuerpo entero a su esposa, quien aparece vestida de manera 

elegante gracias a un traje de noche amarillo y zapatos negros, apoyando una mano sobre 

una silla de tapizado rosa que sostiene un chal azul en su respaldo. 

 Gracias a la influencia de Picasso y de las experiencias de Puente Nuevo, 

Ballester introduce grandes novedades en el campo del retrato como el plurimanchismo 

también llamado técnica del confeti. El color se convierte en el elemento más importante 

de su obra, un color fuerte, expresionista, mezclado libremente sin esquemas que lo 

supediten, en el que queda patente la influencia de los alemanes Nolde o Ensor.  

Hasta la fecha los retratos de cuerpo entero y gran formato parece que se habían 

reservado para obras oficiales de representación, pero como en el caso de Monique la 

mujer de clase media también puede ser representada en este formato. 
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 Su gesto es sugerente e invita a la observación del retrato. Con piel pálida, 

permanece de pie junto a la silla en la que apoya uno de sus brazos. Este gesto conforma 

un contraposto muy escultórico, pese a la frontalidad del retrato. Su pierna izquierda se 

adelanta y flexiona, mientras que la derecha permanece inmóvil detrás como si Monique 

estuviese reposando un instante en el que Ballester hace el retrato.  

El vestido amarillo de gala, se ajusta perfectamente al cuerpo de la protagonista, 

quien enseña los hombros gracias a que se trata de un vestido de tirantes muy delgados. 

Los zapatos de tacón negros sostienen a Monique que, en su gesto desequilibrado, se 

apoya en la silla sobre la que reposa el chal azul.  

 

Figura 6. Mariano Ballester. Retrato de Monique. 1963. CARM 

Podemos considerar, que la identidad de la mujer avanza con paso firme gracias 

en parte a la representación de la totalidad del cuerpo. En el caso de Monique, vemos 

cómo su figura esbelta y escultórica conforma con la gestualidad parte del mensaje de 

seguridad en sí misma que el rostro de la protagonista también nos envía. 
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En su bello rostro, que transmite una gran seguridad, destacan sus labios de un rojo 

intenso y brillante. El pelo recogido le permite mostrar los grandes pendientes que le adornan 

y que llegan casi a la altura de la barbilla. 

Los viejos estereotipos que unían a la mujer con la belleza, la modestia, la fidelidad 

o el decoro pronto van quedando atrás y la mujer asume en el retrato la identidad que ella 

misma ha comenzado a ganarse dentro de una sociedad, que cada vez constriñe menos el 

papel de la mujer, y empieza a tener una vida social amplia fuera del hogar. Monique Les 

Ventes aparece en la obra como una mujer independiente y fuerte, que no queda relegada a 

la vida privada del hogar donde posa con su mejor atuendo, si no que sale en sociedad donde 

puede hacer gala de su educación e inteligencia a la hora de desenvolverse sola en la vida 

pública. 

3.2 Constantina Pérez Martínez 

En este mismo sentido recogemos otro ejemplo que ejemplifica a la perfección esta 

nueva identidad femenina que comienza a aflorar y que se encuentra también en el fondo 

autonómico. Se trata de una obra que data del año 1968 y es el retrato de Constantina Pérez 

Martínez que hace Eduardo Arroyo, uno de los artistas más influyentes en el nuevo realismo 

social español de la segunda mitad de siglo, y ferviente luchador contra la dictadura 

franquista. 

La obra, que está en Murcia, y que está titulada Sama de Langreo (Asturias).La femme 

du mineur. Pérez Martínez, Constantina (dite Tina) tondue por la police no es la única versión 

que hizo Arroyo sobre Tina. El óleo,  que fue pintado en 1968 y que mide 102 por 82 cm., 

representa a una mujer con su identidad femenina absolutamente intacta e independiente del 

hombre. Tina es representada por su propia historia y vida, y no la de su marido, padre o 

hermano. Este pequeño detalle supone un gran paso en la visión artística de la mujer española. 

Arroyo se interesa en ella, en su lucha por criticar al franquismo. Constantina era hija de un 

fusilado en la guerra civil española, y tenía fuertes convicciones políticas de izquierdas. Se 

casó con apenas dieciocho años con Victor Bayón, un minero asturiano.  

En Abril de 1962 brotó en Asturias la chispa de un incipiente movimiento huelguístico 

en el campo de la minería, lo cual suponía el primer movimiento en esa dirección desde el 

inicio de la dictadura, y estuvo apoyado por el nacimiento de las Comisiones Obreras. El 

marido de Tina cumplía condena en Cáceres, y las mujeres de los mineros, incluida Tina, 

jugaron un papel decisivo y fundamental en la lucha obrera. El movimiento obrero fue 

encabezado en Sama de Langreo por las mujeres de los mineros, y en esa misma localidad la 

represión fue brutal contra las manifestantes. 
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Tina fue detenida por la policía y torturada en unos inhumanos interrogatorios 

policiales. Como muestra de vergüenza por no claudicar la policía decidió rapar su pelo 

al cero, y fue amenazada y coaccionada para que no revelara quien era el culpable de ese 

trato contundente. La huelga de los mineros asturianos fue símbolo de firmeza para toda 

España, aunque fuera silenciada por el franquismo. Pese a todo, en 1965 Tina y su hija 

fueron detenidas, siendo liberada la hija, pero muriendo Tina debido a las torturas de la 

policía. A Constantina Pérez (Fig. 7) y otras mujeres de mineros asturianos, que lucharon 

en las huelgas de 1962, fue a quienes quiso rendir tributo Eduardo Arroyo en este retrato 

de Tina, en el que la representa sobre un fondo de color grana, que recoge una franja 

diagonal con la bandera rojigualda española en la esquina superior derecha de la obra. 

Tina aparece como una figura en tres cuartos, vestida de forma irónica de flamenca con 

un traje tradicional español de color azul verdoso que tiene estampación de flores en color 

amarillo. 

Su rostro, de forma redondeado, con prominentes mofletes y mentón, sugiere un 

semblante triste, reflejo sin lugar a dudas de las terribles humillaciones que Tina tuvo que 

soportar debido a la presión policial tras la huelga de los mineros asturianos. Los brillantes 

y carnosos labios rojos contrastan con la mirada perdida de una protagonista entristecida. 

Los adornos de la vestimenta completan la imagen de Tina. Sobre su pelo rapado al cero 

emerge una peineta roja y negra, que hace juego con los pendientes romboidales que son 

del mismo estilo y color. Del cuello cae un colgante de perlas grandes y azules, que hacen 

juego con el vestido azul que viste nuestra protagonista. 

Eduardo Arroyo presenta en su obra una imagen inédita de la mujer en la historia 

del retrato español. Tina, no tiene un marido poderoso, al contrario es esposa de un 

hombre humilde, pobre y encarcelado. Tina es una mujer fuerte y con carácter, luchadora 

incesante y rebelde con el régimen autoritario impuesto. Es la identidad de miles de 

mujeres en la España de los años sesenta, aunque en el retrato es difícil encontrarlas 

representadas.  

La identidad femenina es una realidad en nuestro arte, y los anteriores clichés 

femeninos de la bondad, la gracia, la belleza y la mesura aparecen quebrados por nuevos 

conceptos que se asocian a la mujer como la fortaleza, la lucha, el orgullo o la 

participación social.  
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Figura 7. Eduardo Arroyo. Sama de Langreo (Asturias) La femme du mineur Pérez Martínez, Constantina 

(dite Tina) tondue por la pólice. 1968. CARM 

Arroyo es uno de los artistas más importantes de la transición española. Había 

estudiado periodismo, y se formó desde 1957 en Paris, donde comenzó su carrera dentro 

de las artes plásticas. Su vocación periodística influye de una manera sobresaliente en sus 

obras ya que  suele usar un estilo cercano al pop art que estaba muy presente en el 

periodismo y en la publicidad. Suele utilizar temas cotidianos para desmitificar la realidad 

y para denunciar convencionalismos sociales implantados en España con humor e ironía. 

Su manera de pintar es ágil y dinámica, utilizando colores planos con una dependencia 

total y completa al dibujo y a la línea. 

En el caso del retrato de Constantina Pérez Martínez, pese a estar pintado por un 

hombre, esa nueva imagen de la mujer en el retrato español está conectada con las ideas 

de Alario (2000) sobre la dignificación de la propia mujer en el arte occidental: por un 

lado el autor cuestiona con ironía la propia imagen de la mujer, gracias al traje flamenco 

y la peineta, mientras por otro pone en juicio el cuerpo femenino, que en este caso aparece 

rapado al cero debido a las torturas policiales. 
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  3. CONCLUSIONES 

La tipología que hemos estudiado dentro de la colección autonómica de arte de la 

Región de Murcia, la del retrato femenino, no suele ser individualizada en todos los 

estudios del retrato, aunque casi todos los autores coincidan en que el género del retratado 

influye decisivamente en la producción final de la obra. 

En nuestra investigación, más allá de hacer sólo un análisis histórico-artístico de 

las obras de esta tipología, hemos querido estudiar las obras dentro del tortuoso camino 

que la mujer ha seguido en la cultura occidental, hasta conseguir ser retratada lejos de la 

influencia jerárquica de la subjetividad masculina.  

Desgraciadamente en la colección autonómica de arte, sólo hemos podido contar 

con retratos femeninos pertenecientes al contexto español, por lo que hemos distinguido 

dos etapas dentro del retrato femenino, que a nuestro juicio determinan la composición 

de las obras. De una parte tenemos los retratos realizados antes de la década de los años 

sesenta del siglo XX, en los que apreciamos como la mujer no aparece representada bajo 

los signos de su propia identidad, si no siempre subordinada a la influencia de un hombre 

cercano, y por otra parte encontramos ejemplos posteriores a la década de los años sesenta 

en los que la mujer española se libera del referente masculino en sus representaciones 

artísticas, y comienza a ser la protagonista de sus propias obras, gracias a una 

personalidad femenina fuerte e independiente. 

En el primer grupo hemos incluido los retratos de Micaela Serrano, Mujer con 

velo de Hernández Amores, los retratos de Magdalena Bonafé o el que Gómez Cano pintó 

de su esposa Teresa Estrada.  

El segundo grupo, menos numeroso que el primero, cuenta con dos ejemplos, el 

primero es el retrato de Monique Les Ventes que realizó Mariano Ballester y que aún se 

puede considerar una obra de transición entre la subjetividad masculina y la emancipación 

de la personalidad femenina en el retrato. El segundo es el de Constantina Pérez Martínez, 

una mujer que sí es mostrada por sus méritos personales, y que encarna la personalidad 

de la mujer fuerte y luchadora. 

Las claves que nos ayudan a comprender las diferencias entre las dos subtipologías 

de representación femenina vienen marcadas por los textos de López Fernández (1989) y 

Alario (2000). En el primer caso, la autora define las representaciones típicas de la mujer 

que suelen producirse bajo la visión masculina: madre, esposa fiel, diosa, encarnación del 

pecado, virgen u objeto de deseo sexual. 
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En el segundo caso, Alario, nos ofrece algunas de las características claves que 

nos ayudan a reconocer en el arte occidental como la representación de la mujer se ha 

desembarazado de la visión masculina y consigue perpetuar en el retrato una imagen 

autónoma e individual. En este caso vemos como este tipo de retratos suelen cuestionar 

la propia imagen de la mujer, ponen en juicio su cuerpo, se valen de materiales poco 

habituales y relacionados de alguna manera con la tradición femenina, muestran cierta 

autoridad irónica frente al hombre, y en ocasiones representan una feminidad fuerte de 

tintes violentos. 

 Uno de los retos, que se quedan pendientes de análisis en esta investigación, y que 

también entra en el campo de la caracterización de los retratos en función de su género, 

es el hecho de analizar y estudiar aquellas obras que representan otras inquietudes 

sexuales, como gays, lesbianas, bisexuales, o transexuales. Su representación no es ajena 

al arte contemporáneo, pero sin embargo su inclusión en estudios de tipo científico no 

está muy extendida. En nuestro caso, no existe en la colección ninguna de estas obras 

para poder haber abordado su análisis. 

 En definitiva, hemos estudiado un grupo de retratos que pertenecen al Fondo de 

Arte de la Región de Murcia y que representan un buen ejemplo de las diversas etapas 

que ha atravesado la representación femenina en el arte occidental. En este caso el género 

define y caracteriza esta serie de retratos en los que la representación de la mujer pasa de 

quedar bajo la influencia masculina para dar lugar a otras imágenes donde muestra su 

personalidad como sujeto artístico. 
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CONTEMPORANEIDADES Y BATALLAS: EN TORNO AL INVENCIONISMO 

ARGENTINO (1944-1950) 

Contemporaneity and battles: concerning argentinian inventionism (1944-1950) 

 

BARISONE, Ornela S.106  
 

Resumen 

El recorrido que se propone en esta oportunidad, está asociado a la revista contemporánea, en particular su 

primeras apariciones en torno a 1948 y 1950. Dicha publicación, dirigida por Juan Jacobo Bajarlía en Buenos 

Aires (Argentina), exige atender a los contactos culturales implicados, a la transición desde Arturo. Revista de 

Artes Abstractas (Buenos Aires, 1944), a las diversas publicaciones relacionadas con el invencionismo argentino 

(Edgar Bayley, Tomás Maldonado, el mismo Bajarlía, entre otros). Al respecto, interesa señalar un cúmulo de 

vínculos entre instituciones, discursos, actores e invenciones que recorren tanto la poesía como las artes visuales, 

ya que se parte del supuesto de la exigencia interdisciplinaria contenida en el estudio de las revistas culturales 

como soporte visible de poéticas. Los términos revolución, contienda, invención, contemporáneo y lunar se 

reúnen heterogéneamente en la proposición de las nuevas realidades y en conexión con decisiones en materia de 

poesía y artes visuales. 

 

Abstract 

In this opportunity, an overview related to contemporánea journal is proposed, particularly his first period within 

1948 and 1950. This publication was edited by Juan Jacobo Bajarlía in Buenos Aires (Argentina) and implied 

different cultural contacts, the transition from Arturo. Abstract Art Journal (Buenos Aires, 1944) to a variety of 

Argentinian Inventionism publications (Edgar Bayley, Tomás Maldonado, Bajarlía himself, among others). On 

this matter, is important to indicate links between institutions, discourses, actors and inventions which follow 

poetry and visual arts according to an interdisciplinary perspective or cultural journals studies as means of 

poetics. Concepts as revolution, battle, invention, contemporaneous and lunar-mole are joint in new realities and 

are connected with poetry and visual arts decisions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente escrito se inscribe en un trayecto investigativo más amplio, cuyo 

objetivo radica en el análisis de las relaciones problemáticas entre textos e imágenes 

contenidas en modalidades de escritura plástica, como la poesía concreta (BARISONE, 

2011a). Pese a que, el ámbito de interés es el campo cultural argentino desde mediados 

del siglo XX, resultan imprescindibles las conexiones con el arte internacional. 

El recorrido que se propone en esta oportunidad, está asociado a la revista 

contemporánea, en particular su primeras apariciones en torno a 1948 y 1950. Dicha 

publicación, dirigida por Juan Jacobo Bajarlía en Buenos Aires (Argentina), exige atender 

a los contactos culturales implicados, a la transición desde la revista Arturo. Revista de 

Artes Abstractas (Buenos Aires, 1944), a las diversas publicaciones relacionadas con el 

invencionismo argentino (entre las que circulan nombres como Edgar Bayley, Tomás 

Maldonado, el mismo Bajarlía, entre otros) hasta los estudios que intentan comprender la 

emergencia del diseño gráfico en el país. 

Al respecto, interesa señalar un cúmulo de relaciones que recorren tanto la poesía 

como las artes visuales, ya que se parte del supuesto de la exigencia interdisciplinaria 

contenida en el estudio de las revistas culturales como soporte visible de poéticas.  

El estudio del invencionismo argentino en materia de poesía, se piensa 

simultáneamente con el concretismo en pintura. Por lo tanto, concierne analizar espacios 

de conformación de poéticas que dialogan en espacios interdisciplinares, aunque luego 

sus decisiones transiten por caminos disonantes. 

Tanto la revista contemporánea como la figura de Juan Jacobo Bajarlía han sido 

exiguamente estudiados. Respecto del escritor y abogado, han tenido mayor repercusión 

en la crítica literaria sus producciones posteriores adscribibles al género ciencia ficción, 

no así esta perspectiva que aquí se explora. 

Literatura de vanguardia (1946) de Bajarlía, es el primer texto orgánico que refiere 

la existencia del movimiento invencionista (GRINSTEIN, 2007; GARCÍA, 2011). El 

crítico se constituye en lector y participante activo, coetáneo al invencionismo y propenso 

a su defensa.  

En primer lugar, se observa a partir de las explicaciones sobre lo contemporáneo 

en Agamben una presencia doble en la revista de 1948 entendida como plataforma del 

invencionismo en cuanto a su relacionalidad e intención de transformación. 
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Los términos revolución, contienda, invención, contemporáneo y lunar se reúnen 

heterogéneamente en la proposición de las nuevas realidades y en conexión con 

decisiones en materia de poesía y plástica. 

En segundo lugar, se consideran dos poemarios invencionistas: estereopoemas 

(BAJARLÍA, 1950) y en común (BAYLEY, 1949) a fin de considerar la conciencia 

respecto del uso de la caja baja, la puntuación, disposición espacial en relación con lo que 

Devalle (2006) denomina el hecho tipográfico. 

En tercer lugar, se especifican tanto las conexiones entre las exposiciones llamadas 

nuevas realidades y la denominación promovida desde los escritos de la Asociación Arte 

Concreto Invención, como las críticas en torno a ella. 

Finalmente, en la hermandad lunar, integrada por Del Prete, Bajarlía, Bayley y 

otros, se unifican recorridos cotejados en las exposiciones anteriores, en la revista 

contemporánea, en las apuestas poéticas que recuperan tanto para la crítica como para 

criticar el topos de la luna. 

 

2. CONTEMPORÁNEA 

Giorgio Agamben en un texto leído en el curso de Filosofía Teorética que se llevó 

a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de Venecia entre 2006 y 2007, se interroga por 

el sentido que adquiere el término contemporáneo. Por un lado, el contemporáneo 

experimenta una no coincidencia temporal, un anacronismo, un sentido inactual. 

Por otro, es contemporáneo quien mira su tiempo para percibir sus sombras y 

aprehender su luz (entendiendo la sombra como resultado de la actividad, no como un 

concepto privativo indicador de la ausencia de luz). Asimismo, es contemporáneo quien 

divide e interpola el tiempo, que adquiere un carácter transformador y relacional. 

La revista contemporánea107, dirigida en su primera etapa (1948-1950) por Juan 

Jacobo Bajarlía en Buenos Aires (Argentina), se postula como plataforma del 

invencionismo junto a otras modalidades. Éste se perfila como vanguardia108, como lo 

 
107 Se mantiene el uso de minúscula para nombres propios, como en los textos originales. 
108 Longoni (2007, p. 66), piensa los conceptos vanguardia y revolución como “ideas-fuerza, valores en 
disputa y en redefinición continua, a veces vectores o dispositivos aglutinantes; otras, herramientas de 
impugnación al oponente”. Específicamente, la vanguardia como “autodefinición recurrente” en diversas 
posturas del campo artístico “para nombrar la novedad o lo experimental”. El sentido de novedad, 
atendiendo a las modalidades hegemónicas (realismos) es el que pareciera destacarse en el caso de esta 
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nuevo, lo moderno109: el avance es positivo. Quien no sigue la revolución en el arte 

“asume una actitud de reacción negativa” al pretender “detener el avance”, indica el 

“manifiesto” de la primera página (1948).  

 Se afirma una inactualidad con respecto al estado dominante del campo cultural 

argentino, los realismos (SIRACUSANO, 1999, pp. 39-47; WECHSLER, 2010, pp. 271-

314; GIUNTA, 2008, p. 45; GARCÍA, 2011; LUCENA, 2011, pp.78-102). La 

publicación señala, desde su subtítulo la revolución en el arte, la necesidad de 

revolucionar, de producir un efecto “revulsivo” (como dijera Bajarlía en entrevista) y, en 

consecuencia, transformador de la realidad desde una perspectiva materialista110. El 

carácter relacional estaría dado por la lectura de la historia de las “escuelas poéticas 

modernas y vanguardistas” que ofrece el mismo crítico en Literatura de vanguardia. 

 

2.1. Algunos eslabones en el primer número de contemporánea 

 

El primer número de contemporánea (Agosto de 1948) asume un formato de 37 

por 47 centímetros aproximadamente, selecciona imágenes de esculturas, pinturas  

asociadas a las nuevas realidades abstractas. Composición abstracta de Eugenia 

Crenovich, apodada Yente y Abstracción de José Mimó Mena se caracterizan por el uso 

de líneas rectas en el primer caso, y contorneadas en el segundo. Pintura y escultura madí 

(Martín Blaszco y Carmelo Arden Quin, respectivamente), invención 110 de Juan Melé, 

Abstracción 2 c de Juan del Prete y Pintura de Tomás Maldonado. 

 
revista. Se remite al concepto amplio de vanguardias de Aguilar (2003) como movimientos dislocatorios y 
de no-conciliación; un concepto -siguiendo a Bourdieu- relacional. Las discusiones sobre el término pueden 
observarse en las restricciones analizadas por investigadores como Longoni e Mestman (2008), un ‘corset 
restrictivo’ a la que la Teoría de la Vanguardia de Bürger lo somete; también en Giunta (2008) y García 
(2011). Cabe destacar, la importancia de la relación con la institución- arte, dado que por momentos se 
observa una asimilación de posturas vanguardistas y la incorporación como nueva estética dominante. Es 
decir, remite a un proceso cíclico, muchas veces cuestionable de la dialéctica tradición-vanguardia. Longoni 
e Mestman (2008, p. 25) escogen la perspectiva williamsiana: “la vanguardia es, en el momento histórico 
de su irrupción, una ruptura violenta contra la estética hegemónica, y en perspectiva, una ‘brecha hacia el 
futuro’, una avanzada (de la sensibilidad creadora) que puede llegar a ser dominante en un momento 
histórico posterior” (WILLIAMS, 1997). Para una ampliación sobre el concepto de lo nuevo en arte, remito 
al texto de Boris Groys (2005). 
109 Jorge Romero Brest hacia la década del 50, apoyaba la abstracción como lo moderno desde  diversos 
ángulos (GARCÍA, 2011, cap. 2-3). 
110 En el manifiesta de la revista se enuncia: “Proclamamos, como única verdad material, que sólo la 
invención, en sus consecuencias dialécticas, dará, de ahora en adelante, un arte neohumanista en relación 
con las transformaciones neodemocrático-sociales que vertebran el progreso de los pueblos” (1948, p. 1). 
El detalle sobe la poesía neohumanista y su relación con el concepto de invención se articulan en la 
exposición IV y V de Literatura de vanguardia (BAJARLÍA, 1946). El concepto de invención es pensado 
como una forma de praxis revolucionaria (CRISPIANI, 2011, p. 52). 
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El texto se visualiza en cuatro columnas verticales, en general, modificadas según 

las necesidades de disposición espacial requeridas en algunos poemas. Intercala el 

“manifiesto”, la escultura Continuidad111 de Max Bill (3 x 3 x 3 m.).  

La composición de Mondrian, quien muere en 1944 –año coincidente con la 

aparición del único número de Arturo-, resulta significativa. La contemporaneidad se 

produce en un espacio de filiación y relación, de construcción genealógica de lo 

abstracto112. 

En “planteo concreto de la pintura bidimensional”113, Juan Melé analiza los 

objetivos de los artistas no figurativos como superación de “la labor desde MALEVITCH 

hasta MONDRIAN, MOHOLY NAGY, etc.”, así como las condiciones de existencia de 

un arte no representativo, concreto. En este sentido, es posible considerar a esta 

vanguardia de posguerra como superadora del trauma (FOSTER, 2001, p. 34) contenido 

en las vanguardias históricas; no cómo réplicas de ellas. Al respecto, Bajarlía recuerda -

en una entrevista que le hicieran posteriormente- la insistencia de los integrantes del 

invencionismo para postularse autónomamente respecto de las vanguardias precedentes.  

“En los programas del arte concreto argentino y brasileño están 
recontactados los puntos de referencia europeos pero transformados y 
resituados con el fin de constituirlos en plataformas de renovación. 
Estos programas, que se articularon a partir de relecturas sistemáticas 
del ‘archivo del arte moderno’, construyeron genealogías 
legitimadoras que sostenían tanto la originalidad como la 
permanencia temporal de la abstracción” (GARCÍA, 2008, p. 36). 

Dicha problemática (relación vanguardias - neovanguardias) ha sido relevada 

recientemente en el marco del coloquio Arte de contradicciones. Pop, realismos y 

política. Brasil – Argentina 1960 (Buenos Aires, Fundación Proa, Agosto de 2012) por 

Andrea Giunta, con la ponencia “Adiós a la periferia”. En ese encuentro, la investigadora 

desnaturaliza los lazos de construcción de narrativas sobre la historia del arte 

sudamericano moderno, cuestionando la linealidad y esquematicidad propuesta por 

Alfred Barr.  

 
111 La escultura mencionada, es exhibida en el exterior, construida entre el ‘46 y el ‘47 en Zürich y destruida 
en 1948. Una versión posterior se finaliza hacia mediados de los años ochenta. La escultura, viene a recordar 
las variaciones operadas sobre el tema del lazo infinito o cinta de moebius en metal pulido (desde 1935); 
como es el caso de Unidad tripartita de 1948/9, ulteriormente ganadora del premio Internacional de la 
Primera Bienal de San Pablo en 1951. 
112 Para ampliar esta idea se remito a García (2011). Para la lectura de diversos recorridos en torno al arte 
concreto y a la abstracción en el Río de la Plata, se realiza un envío a: Battiti y Rossi (2002, pp. 194-206); 
Perez Barreiro (2007, pp. 230-236); Perazzo (1983); Pacheco (2002, pp. 16-21). 
113 Es probable que este texto surja de la exposición de escultura y pintura a cargo de Melé, Gregorio 
Vardánega y Virgilio Villalba realizada en uno de los talleres de Arte Concreto. Dicha exposición, se 
menciona en la tercera página de la revista contemporánea y aclara que Melé dictó allí una “conferencia 
sobre pintura bidimensional”. 
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Tanto las imágenes de Bill como de Mondrian, son las que no se ligan a un 

contexto regional (como podría pensarse en las imágenes señaladas con anterioridad, de 

autores rioplatenses). Sin embargo, los contactos culturales explorados en El Arte 

Abstracto. Intercambios culturales entre Brasil y Argentina (2011) muestran no sólo el 

corrimiento respecto de recortes que sobrepasan las fronteras nacionales desde la revista 

Arturo, sino también una revisión de la permeabilidad del discurso de Max Bill en 

Sudamérica, antes que en Europa; lo cual, implica fuertes repercusiones en el deslinde de 

la historia de arte contada desde la relación centro-periferia. 

La interposición que se señaló de la imagen de Max Bill con el “manifiesto” en 

contemporánea retrotrae a la asociación temporal, esa fractura de un presente que la 

contemporaneidad percibe como distancia imposible. La continuidad (como tema, 

contenida en el título de la escultura) revela el quiebre de “las vértebras de su tiempo” 

(AGAMBEN, 2006); convierte la fractura “en lugar de cita y de encuentro entre los 

tiempos y las generaciones”. La propuesta de la revista se articula en este doble 

movimiento, más intrincado que la dialéctica tradición-vanguardia bürgeriana que podría 

incluirlo. 

La selección operada en cuanto a la poesía permite conjeturar una continuidad en 

los contactos culturales establecidos previamente a partir de la revista Arturo, analizados 

en Literatura de vanguardia –ensayo de Bajarlía-114, ejemplificados en Realidad interna 

y función de la poesía –ensayo de Edgar Bayley- como justificación de sus desarrollos 

teóricos (BARISONE, 2012) y recuperados en la revista Poesía Buenos Aires. En cuanto 

a esta última revista citada, es posible hacer referencia al número antológico 13-14 

(Primavera de 1953 - verano de 1954) en la cual, la elección de autores responde  –según 

los creadores Nicolás Espiro y Raúl Gustavo Aguirre-  tanto a un criterio cronológico 

(generación de poetas jóvenes) como estético (“actitud o espíritu nuevos”)115. 

 
114 Durante la cuarta muestra de la Asociación Arte Concreto Invención en el Ateneo Popular de La Boca 
realizada en Octubre de 1946, Bajarlía expuso “La poesía invencionista: etapa actual de la estética de 
vanguardia”. 
115 Entre los “poetas del espíritu nuevo” se publican poemas de Edgar Bayley, Juan Carlos Aráoz de 
Lamadrid, Juan Jacobo Bajarlía, Francisco José Madariaga, Jorge Enrique Móbili, Raúl Gustavo Aguirre, 
Natalio  Hocsman, Nicolás Espiro, Wolf Roitman, Omar Rubén Aracama, Rodolfo Alonso, Jorge Carrol, 
Alberto Vanasco, Omar Luis Bondoni, Ricardo O. San Esteban. 
En la agrupación de “poetas madí” se publican poemas de Carmelo Arden Quin, Gyula Kosice, Aníba J. 
Biedma. En cuanto a los “poetas surrealistas” se menciona a Aldo Pellegrini, Enrique Molina, Carlos 
Latorre, Juan Antonio Vasco, Juan Antonio Llinás. Los “poetas del espíritu nuevo II” serían: Rogelio 
Bazán, Fernando Birri, Miguel A. Brascó, Carmen Bruna, Ramiro  de Casasbellas, Raquel Colombres, 
Mauricio Dupuy, Clara Fernández Moreno, Daniel Giribaldi, Antonio Muñoz Ramos, Francisco Pápez, 
Alberto Polat, Emilio Rubio, Osvaldo Svanascini, Francisco Urondo, Rubén Vela. 
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En la columna de contemporánea denominada “tronera”, término asociado a la 

contienda y a las aberturas en los costados de los buques o murallas destinados a las armas 

de artillería, se establece el contacto entre Bajarlía y Carlos Drummond de Andrade116. 

Asimismo,  se incluye una nota escueta de Juan Rousseau sobre el letrismo. 

Como receptáculo del invencionismo, contemporánea  prepara su tronera –o la 

continúa- desde la cual enviar los misiles necesarios que permitan, como dijera Bayley 

en el mismo número, que la poesía mantenga “su combate contra las curvas untuosas de 

la adaptación” porque “la invasión dura todavía, pero la resistencia existe”.  

En el manifiesto de la Asociación Arte Concreto Invención y en los artículos 

escritos por sus integrantes, la idea de comunidad y de batalla está presente. Este es un 

rasgo que comienza a alivianarse hacia la década del ’50, porque el concepto de invención 

adquiere una amplitud tal, aplicable a diversas modalidades poéticas (CRISPIANI, 2011, 

p. 79; BARISONE, 2011, pp. 75-86). 

Antonio de Undurraga, poeta chileno, es citado por su publicación de la revista 

Caballo de Fuego (editada inicialmente en Santiago de Chile, luego en Buenos Aires) y 

el poema “aleluya de la gallina ciega”. Este contacto, resulta relevante, sobre todo si se 

advierte la publicación posterior de Bajarlía Notas sobre el Barroco. Undurraga y la 

Poesía Chilena. Gongorismo y Surrealismo (1950) y las conexiones profesionales. El 

chileno era abogado como Juan Jacobo, funcionario público y diplomático. 

Un espacio particular es dedicado a Huidobro, con motivo de la conmemoración 

de su fallecimiento en enero de 1948. Bajarlía reitera los presupuestos contenidos en el 

texto de 1946 sobre las vanguardias y establece el mismo criterio que Edgar Bayley en 

Realidad Interna y función de la poesía117. Huidobro había sido redimido en Arturo.  

En el caso del invencionismo argentino se producen dos desplazamientos: por un 

lado, el del pasaje del grupo y revista parisinos Abstraction Creátion (de la década del 

30) por concreto-invención como binomio indisociable. Por otro, el del creacionismo 

chileno a invencionsimo118.  

 
116 El vínculo entre Bajarlía y Drummond ha sido explorado en función de la correspondencia sostenida por 
ambos autores en el capítulo segundo de la tesis doctoral de García (2008, 2011). 
Drummond de Andrade ha estado en contacto con los participantes de Arturo. Es ampliamente citado por 
Bayley en Realidad interna y función de la poesía para observar el concepto ampliado de invención 
(BARISONE, 2012).  
117 Reimpreso como folleto en dos números de la revista Poesía Buenos Aires de 1952, posteriormente 
compilado en un libro de ensayos de 1966. 
118 Las relaciones del invencionismo con el creacionismo de Huidobro son estudiadas en profundidad en 
Crispiani (2011). 
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En contemporánea, Bajarlía reitera la importancia de Huidobro como “el primero 

que habló al mundo de invención poética y concepto creado” (1948) y afirma la variación 

en el concepto mismo de invención (relevada en Literatura de vanguardia), tal como lo 

señalara Bayley. Éste último indicaba que pese a la “tendencia hacia la depuración de la 

imagen”, el creacionismo sostiene “la transposición de atributos” (1952) “en tanto que la 

invención de nuestro tiempo, según nosotros, se realiza por oposición de antinomias” 

(BAJARLÍA, 1948). 

Juan Carlos Aráoz Lamadrid (bajo el seudónimo Simón Contreras) publica un 

poema homenaje a Huidobro. Lamadrid había redactado junto a Bayley un suplemento 

dedicado a la poesía invencionista, adjunto en el primer número de la revista Arte 

Concreto Invención (1946)119. 

Imágenes y textos, plástica y poesía, decisiones en torno a una publicación, 

justifican los lazos de continuidad entre actores involucrados y preparan el salto hacia la 

definición de lo moderno en arte. 

 

3. POEMARIOS INVENCIONISTAS: estereopoemas y en común. la comunión 

y el hecho tipográfico 

“La imagen inventada, estructurada sobre la base de términos antitéticos 
o en contradicción, pero emocionalmente válidos, la repulsa de todo 
descriptivismo y la negación de la rima y las combinaciones estróficas 
cerradas nos acercaban a la estricta significación de la poética que 
nosotros propugnábamos” (BAJARLÍA, s.d.). 

 
El número cuatro de la revista contemporánea (1950), anuncia la publicación de 

estereopoemas de Juan Jacobo Bajarlía. Junto a en común de Edgar Bayley (publicado el 

año anterior), se perfilan como poemarios invencionistas avant la lettre.  

Ambas ediciones se alinean en la publicación de los hermanos Araujo, la editorial 

Los tres vientos y el diseño de cubierta es realizado por Tomás Maldonado, quien desde 

el año 1948, “comenzó a recorrer territorios simbólicos y materiales hasta entonces por 

él desconocidos” (DEVALLE, 2006). 

La decisión de incluir figuras geométricas en las portadas de ambos libros y -en 

especial- un efecto óptico logrado en el círculo de estereopoemas, asocia estas formas 

con la invención poética. 

 
119 El comité de redacción lo integraban, además, Alfredo Hlito, y Raúl Lozza. 
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Hacia fines de los cuarenta, Maldonado asume la dirección de la gráfica de la 

publicación del primer número de Ciclo. Revista de arte, literatura y pensamiento 

modernos que fuera pionera en cuanto a la traducción en el plano gráfico de los principios 

de “lo moderno” como concepto arquitectónico (DEVALLE, 2006). Este dato, que podría 

completarse con los aportes provenientes de los contactos culturales entre Max Bill y 

Tomás Maldonado estudiados con precisión estimable en El arte abstracto (GARCÍA, 

2011), evidencian un diálogo en el campo cultural rioplatense fecundo. 

La disposición espacial de la tipografía de estereopoemas se observa, 

predominantemente, marginada a la izquierda. Ello guardaría estrecha relación con el uso 

en la Escuela Suiza o estilo tipográfico internacional emergente en los años cincuenta.  

Del mismo modo, el epígrafe que signa el inicio de la publicación contiene claras 

alusiones al uso de caja baja: “estos poemas –que corresponden a 1948 y 1949- han sido 

escritos en minúsculas para molestar a los ratones. El autor” (BAJARLÍA, 1950). Podría 

aseverarse que existe una clara conciencia de los efectos del hecho tipográfico (y no de 

la mera tipografía), en tanto intervención conceptual que supera la utilización de tipos (tal 

como lo destacara Devalle para las revistas Ciclo y Nueva Visión) contemporánea en los 

títulos y subtítulos utiliza también la letra sans serif  y la caja baja. 

“La introducción del pensamiento moderno debía venir acompañada de 
una materia tipográfica acorde. Bauhaus estaba presente y con la mítica 
escuela la moderna concepción sobre lo tipográfico desarrollada por 
Herbert Bayer y Moholy- Nagy. La simplificación, la pureza y ante todo 
la presencia de un pensamiento racionalista de raíz cientificista habían 
impulsado en Alemania en particular el desarrollo de una batería de 
experimentos tipográficos –en la herencia de las vanguardias- que 
comprendían la redefinición del pasaje de lo oral a lo escrito. Así, la 
decisión de imprimir sólo en caja baja respondía al ideal de recuperar la 
pureza de la oralidad que no reconocía diferencias entre mayúsculas y 
minúsculas. En un clima cultural que había perpetuado el debate en torno 
a la materialidad del lenguaje (desde los surrealistas, hasta el futurismo y 
el constructivismo) y la posibilidad de un lenguaje universal, justamente 
la aparición de tipografías como la Universal rendía tributo al impulso 
por el desarrollo de un Tipo masivo, a-histórico y sin rasgos estilísticos 
epocales. Lección aprendida en nuestro contexto tempranamente cuando 
aquí se impulsaba la recusación del estilo en pintura, escultura, 
arquitectura y las llamadas artes visuales en general” (DEVALLE, 2006). 

La explicación que aporta la investigadora Devalle desde el ámbito del diseño 

gráfico, permite hacer coincidir los postulados a nivel de manifiestos y artículos del 

invencionismo (como un nuevo modo conceptual de abordaje del hecho estético en el que 

predominan la autonomía, los valores inventivos y se prescinde de cualidades 

descriptivas) con los cambios operados en el hecho tipográfico y las intervenciones de 

Maldonado. 
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Luego de las experimentaciones suscitadas en la década del veinte en el campo 

cultural argentino y el cosmopolitismo porteño (SCHWARTZ, 2002) en una relectura de 

la modernidad –e.g., en Veinte poemas para ser leídos en un tranvía de Oliverio Girondo 

(1922)-, se establece en la década del cuarenta un fuerte anclaje en la metáfora y en la 

retórica modernista que predomina -entre otras- en las publicaciones de las revistas Sur 

(desde 1931), Canto (1940), Huella (1941). 

Uno de los caracteres que promueve el Manifiesto Invencionista, es la postulación 

de la comunión (social) frente al individualismo: “La distancia que media entre la 

expresión y la invención es la misma que existe entre la separación y la comunión” 

(BAYLEY, 1945). El sentimentalismo, el individualismo como introspección tienen un 

antecedente claro en la poesía argentina llamada neorromántica (GIORDANO, 1983, p. 

783-796) en común “surge de un poeta e intelectual que capta en el ambiente la necesidad 

de que se forme un nuevo nosotros, con otros hábitos perceptivos y otras miras” 

(ARANCET RUDA, 2006, p. 23) y se aleja del intimismo de la generación señalada. 

El poemario de Bayley expone, en particular, la tematización de la unidad en el 

número dos “ninguna soledad existe/ ningún eco de los ojos/ unidos sobre las manos/ los 

nombres/ para sostener lo mejor de cada uno” (1999, p. 30), en el título “Todos nosotros” 

(p. 42) o en el poema “Aquí”: “es tiempo de cambiar el sueño/de librar las mañanas/la 

transparencia renovada /de vivir entre todos (…)” (p. 43). En este último caso es clara la 

arenga, el llamado al cambio. Los elementos indicados se corresponden con la tematización 

de la batalla; procedimiento recurrente en este poemario y concerniente a las teorizaciones 

de Bayley del período (e.g., “Poema en homenaje”). 

En relación con las marcas gráficas, particularmente la puntuación, su 

desvinculación en la poesía no data de la década del cuarenta, sino de experiencias 

anteriores. No obstante, es dable destacar que en estereopoemas, los poemas (en sus 

diversas extensiones) finalizan con un punto y no contienen otros rasgos normativos. En 

en común también se evidencia ese uso alternado cuando las palabras parecieran 

precipitarse (característica también de los poemas escritos por Bayley para Arturo). Los 

diversos datos mencionados suponen una coincidencia entre la eliminación decisiva de 

mayúsculas, el uso de la caja baja y la disminución de la puntuación.  

Al respecto, Alberto Hidalgo, en un breve texto escrito para la revista Arte Madí 

Universal titulado “Poesía y puntuación”, realiza un recorrido por el género poesía y 

prosa atendiendo a los efectos de lectura que la puntuación o su eliminación producen.  
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Hidalgo cierra el texto con la frase “¡al diablo con la puntuación!” y justifica la 

tendencia en poesía que produce un “despojo de lo accesorio y decorativo” (1954, p. 8), 

porque no quiere ejercer “funciones ortopédicas”. Ese despojo, leído en función de los 

textos teóricos de los integrantes del invencionismo se entiende como argumento en pos 

de la no referencialidad y de las combinaciones estróficas abiertas.  

En en común, algunos poemas se encuentran titulados (la segunda parte de poemas 

independientes) y otros sólo enumerados (once poemas que conforman una unidad en sí 

misma), mientras que la estructuración de estereopoemas a criterio de Bajarlía -según 

consta en contemporánea (1950, p. 3): 

“se lleva a cabo teniendo en cuenta que las imágenes inventadas –no 
descriptivas- son contingentes respecto del título cuya presentación 
integra el contenido de las mismas. Estas imágenes a su vez se 
resuelven en una imagen total.  Ahora bien: en la medida en que las 
imágenes presentan el contenido poético, totalizan la única imagen 
que le sirve de fuerza energética. De la conjunción de estas dos 
instancias surge, pues, el estereopoema”.  

 

Bajarlía y Bayley postulan la comunión en el frente de batalla y ensayan 

estrategias que incumben al uso decisivo del hecho tipográfico en los poemarios, en 

consonancia con las proposiciones de contemporánea, que allanan el camino a 

publicaciones posteriores. 

 

 

4. LO CONTEMPORÁNEO A CONTEMPORÁNEA. DATOS DE 1948 y 1949 EN LA 

ESCENA DEL ARTE MODERNO 

 

“Que un poema o pintura no sirvan para justificar una renuncia a la 
acción, sino que, al contrario, contribuyan a situar al hombre en el 
mundo. Los artistas concretos no estamos por encima de ninguna 
contienda. Estamos implicados en todas las contiendas. Y en primera 
línea” (MANIFIESTO INVENCIONISTA, 1946, p. 8). 

 

 

El manifiesto “La batalla por la invención” (BAYLEY, 1945) afirma que la obra 

de arte no es una representación o imitación de la realidad sino una invención de “nuevas 

realidades”. Durante el mismo año, Tomás Maldonado en “¿A dónde va la pintura?” 

expone el concepto de lo concreto como “superación dialéctica de lo abstracto”. Se trata 

de una “estética objetiva”, en el sentido de real, material.  
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En este orden de ideas, se establece una distancia respecto de la noción de ficción 

opuesta a mímesis (como en el caso de Borges). Por el contrario, se propone la noción de 

invención contraria a copia o abstracción: “el arte concreto no abstrae, sino inventa 

nuevas realidades”. Dicha especificación terminológica guarda especial relación con la 

disociación entre realismo, real y realidad (MALDONADO, 1946). Queda claro, que, 

para los invencionistas, inventar es presentar imágenes nuevas,  no es mantenerse al 

margen de la realidad.120  

En la galería Van Riel entre el 12 y el 25 de septiembre de 1948 se reúne el grupo 

de arte concreto (Hlito, Iommi, Melé, Maldonado, Prati, Molemberg, Sousa, Vardánega, 

Villalba, Girola  y Espinosa), madí (Arden Quin, Blaszko y Rothfuss) y artistas 

independientes (Del Prete, Crenovich –Yente- y Forte) que trabajaban dentro de la 

abstracción en una exposición titulada Nuevas realidades. Arte abstracto, concreto, no 

figurativo (SIRACUSANO, 1999, p. 31)121. En un artículo posterior, Córdova Iturburu 

(1949) explica que las nuevas realidades abarcan las diversas modalidades de la 

abstracción participantes de esa exposición. 

Un aspecto peculiar de la muestra indicada, es el espacio de diálogo generado 

entre las artes visuales, la arquitectura y el diseño122. Ese diálogo se refuerza también en 

el a partir de las publicaciones de la revista Nueva Visión dirigida por Jorge Romero Brest 

y en las asociaciones respecto del hecho tipográfico en estereopoemas señaladas 

precedentemente. La conferencia dictada en el marco de la muestra por Ernesto Rogers, 

director de Domus (publicación de arquitectura y diseño), titulada “Ubicación del arte 

concreto” vincula las áreas.  

La exposición Nuevas Realidades se proyecta, en 1948, en el grupo argentino 

Madí. La agrupación forma parte del Salón Realités Nouvelles en Arte nuevo, llevada a 

cabo en el Palais des Beaux- Arts de París e indica un salto relevante de las fronteras 

nacionales en conexión con la abstracción geométrica (GIUNTA, 2008, p. 45).  

 
120 En el segundo apartado de Edgar Bayley y el invencionismo. Los primeros pasos de la poesía concreta 
en Argentina (BARISONE, 2011) titulado “De referentes y lineamientos: Arturo, Asociación Arte 
Concreto-Invención (AACI), Tomás Maldonado, Edgar Bayley” se reconstruyen  las siguientes líneas: 
“¿Arte concreto/abstracto o concreto vs. abstracto?”,  “Críticas al arte concreto. Los argumentos en contra 
y su defensa”, “Invención vs. Ficción”, “¿Arte realista o real? Revisión respecto de las nociones ‘realismo’ 
y ‘realista’”’. 
121 Bayley (1948, pp. 88-90) escribe una de las críticas a la muestra. 
122 El estudio italiano de arquitectura Rogers - Belgiojoso – Peressutti participa con fotografías de sus 
proyectos. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Visuais 

 218 

Ver y estimar publica en septiembre la primera crítica referente al arte concreto y 

la abstracción, escrita por el secretario de redacción Damián Bayón. Allí se delimita el 

perfil del crítico de arte a diferencia de la “posición de artista” en relación con el 

manifiesto contenido en la revista contemporánea. La figura mencionada, realiza un 

llamado a la crítica a “pedir discusión para plantear el problema en el plano de las ideas, 

lo que no significa oponerse ni adoptar una actitud reaccionaria” (p. 60). La lectura de 

Bayón de ese fragmento de la publicación, contribuiría a resquebrajar la idea de 

vanguardia como progreso, de revolución como positiva o de oposición rotunda a quienes 

no la sostienen. 

Otras críticas a la abstracción123 se suceden durante mediados de los cuarenta. Se 

establece una tensión con el Partido Comunista Argentino (LONGONI & LUCENA, 

2003) lindante con la defensa del canon del realismo socialista que supone la expulsión 

de los invencionistas afiliados al mismo; así como la crítica negativa desde la publicación 

de Orientación a una muestra de arte concreto. Del mismo modo, se producen las 

declaraciones del Ministro Ivanissevich respecto de las producciones de arte abstracto 

como “aberraciones visuales, intelectuales y morales” (1949). Estos dos elementos 

justifican, en términos generales, la desaprobación a las modalidades abstractas suscitada 

tanto por el peronismo (GIUNTA, 1999, p. 61) como por el comunismo.124  

Entre el peronismo y el comunismo, desde mediados de los cuarenta en Argentina, 

la abstracción ha debido encontrar su lugar de acción. Las nuevas realidades como 

estrategias de intervención heterogéneas pretenden instalarse como modo alternativo de 

existencia, frente a los realismos dominantes en la escena cultural. 

 

5. LUNARES 

Juan Jacobo Bajarlía, escribe “Edgar Bayley y el invencionismo” y reseña 

anecdóticamente la hermandad lunar: 

 
123 Las respuestas formuladas por el invencionismo a propósito de las críticas datan, por ejemplo, de 
mediados de los cuarenta. Edgar Bayley, transcribe algunas ideas de León Degand, crítico francés que había 
redactado “Defensa del arte abstracto”, en el que pasaba revista a los principales argumentos dirigidos 
contra las tendencias no figurativas. 
124 Lucena (2009) matiza el punto de vista de Ivanissevich afirmando que éste no contaba con un “consenso 
generalizado” en el gobierno peronista, por lo que explica los espacios de coexistencia mencionados. En lo 
concerniente a las relaciones entre la política peronista y el arte, reconoce Giunta que éstas han sido 
relevadas en forma de “relaciones cambiantes” -sobre todo si se considera el espacio de los salones 
nacionales (1999a)-, políticas de imposición de temas folclóricos, rurales, acordes a los premios otorgados 
(GIUNTA, 1999, p. 34). 
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“Iconoclastas y despectivos, atacábamos y éramos atacados. Nos 
atacaban José León Pagano, el vizconde de Laznano Tegui y Jorge 
Romero Brest, quien después, olvidando sus negaciones hacia el 
grupo, defendió el arte abstracto, nuestro caballo de combate junto 
con la imagen inventada, la eliminación de la puntuación que nadie 
veía con buenos ojos, y la repulsa a la pintura figurativa (2004, s.p.). 

En este recuerdo, se instala la crítica realizada por Pagano a Juan Del Prete en 

Julio de 1949 a propósito de la muestra en el Salón Kraft. Se caracteriza a Del Prete como 

un “lunar” en medio de los expositores. El pintor italiano y ciudadano argentino, había 

participado a raíz de un viaje a Europa, a principio de los años 30, en la revista parisina 

Abstraction-creátion. También había incursionado de modo independiente en las 

tendencias abstractas, encontrándose con poetas, plásticos y arquitectos en distintas 

instancias de exposiciones (por ejemplo Arte Nuevo en 1947). 

La etimología de lunar se atribuye a la aparición de estas manchas al influjo de la 

luna, mientras que el uso cotidiano del término alude a toda mancha persistente en la 

dermis debida a una diferencia de pigmentación. La orden del lunar, agruparía a pintores 

y escritores de vanguardia, liderada por Del Prete, Yente (Crenovich –su mujer-), Bayley 

y Bajarlía. Además de Maldonado, Hlito, Espinosa, Prati y Iommi, Juan Jacobo remite a 

los arquitectos Moller y Amancio Williams. En 1947, Williams había viajado a Europa 

para conocer a Le Corbusier, con quien había intercambiado correspondencia. En 1948 

es Maldonado quien en Milán y en Zürich ofrece conferencias a propósito de la 

exposición de trabajos del arquitecto. Mientras tanto, Walter Gropius -primer director de 

la Bauhaus- establece en Buenos Aires un estudio en conjunto con Frank Moller, 

arquitecto alemán que se radica en Buenos Aires, mientras Gropius mantiene su estudio 

en Alemania (LESCANO, 1997). Esta red de contactos sería importante en lo que 

respecta a las relaciones con el diseño gráfico y la arquitectura. En “Segundo poema en 

ción”, poema de Edgar Bayley publicado en Arturo, el término persuasión y su título nos 

remiten a la poética girondiana (particularmente en lo abyecto), el alejamiento de la 

referencialidad no es explícito –como resultara en en común-, la temática bélica se instala 

en un punto temporal en el que resulta inevitable la asociación con la guerra mundial en 

ciernes. Hacia el final del poema:  

“Ahora definitivamente ganada la batalla 
Desafío 
Interrogo: ¿es preciso ser persuadido de este hecho? 
Piedras para los inventores 
Solos horadan el porvenir 
Esta máquina reconstruye la luna” (BAYLEY, 1949, p. 17). 
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 La máquina reconstructiva de nuevas realidades deja asentada sus principios. La 

crítica se aproxima. El concepto de lo lunar – punto de ataque de la crítica- sitúa a los 

invencionistas en un principio, a los de las nuevas realidades después (y allí aparecen 

Bajarlía y Del Prete), en una pigmentación otra. Es una “marca” incómoda, importuna. 

Curioso es, que lo lunar sea la comparación-agresora y el elemento objeto de ataque. Se 

declara la abolición de la luna como topos, que había sido recurrente en la poesía 

clasicista, romántica, simbolista. Las contemporaneidades emergen en la superficie de la 

dermis cultural. 

 

6. CONTEMPORANEIDADES Y PLATAFORMAS 

Hasta aquí, se expusieron diversas conexiones suscitadas a propósito de la 

revista contemporánea en su primer período de edición (1948-1950) en el campo cultural 

argentino que articulan temporalidades heterogéneas y saltos que evaden por momentos 

lo cronológico. Es posible leer estereopoemas y en común publicados hacia fines de los 

cuarenta en la línea del invencionismo, aunque en consonancia con potencialidades del 

hecho tipográfico consolidadas en el cincuenta. Es factible leer contactos entre artistas 

plásticos, poetas y arquitectos suscitados desde mediados de los cuarenta y observar cómo 

se conforman plataformas que implican saltos, decisiones entendidas con un efecto 

revolucionario (transformador de realismos instituidos e impulsor de realidades). En este 

caso, se han explicitado algunos referidos al concepto de invención y al del invencionismo 

como vanguardia en la discusión sobre la legitimidad de la abstracción como lo moderno. 

Algunos textos críticos coinciden en señalar hasta 1948, el corto período del 

invencionismo como propuesta estética (DEVALLE, 2008; CRISPIANI, 2011). Cabría 

considerar las repercusiones de ello en función de la revista que se ha presentado, ya que, 

como se dijo al inicio, en el ámbito de la poesía, varios de los poetas participantes 

integrarán luego otras posibilidades ofrecidas por la revista Poesía Buenos Aires –una 

revista importante hacia la década del sesenta-. 

Productivos resultan estos vínculos entre instituciones, discursos, actores e 

invenciones que sobrepasan los esquemas disciplinares para configurar un tejido dérmico 

permeable a las coexistencias y, simultáneamente, en pugna. 
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Resumo 

No âmbito do curso de licenciatura em educação musical, na escola superior de educação Jean 
Piaget (Vila Nova de Gaia - Portugal), os docentes e estudantes da unidade curricular - atelier de 
expressões integradas da expressão corporal e artística - conceberam, desenvolveram e 
apresentaram uma performance de forma participativa e articulada, de modo a (re)construírem e 
avaliarem processos criativos e artísticos a partir das didáticas específicas da expressão plástica, 
corporal e dramática, com o recurso e a integração de tecnologias de informação e comunicação. 
O projeto desenvolveu-se sob uma metodologia de criação coletiva (devised theatre) e permitiu o 
desenvolvimento de competências de utilização de diferentes linguagens estético-expressivas e o 
(re)conhecimento da importância e metodologias das expressões integradas em contexto 
pedagógico. 

 
 

Abstract 

In music education graduate program course, of the education Jean Piaget College (Vila Nova de 
Gaia - Portugal), teachers and students worked together in visual arts and movement expression. 
They designed, developed and presented a performance in a participatory and coordinated order 
to (re) construct and evaluate artistic and creative processes from the specific teaching of visual, 
movement and drama expression, with the integration of information and communication 
technologies. The project was developed under a collective creation methodology (devised 
theater), and allowed the development skills for using different expressive languages and 
aesthetics and the importance of knowledge development and methodologies of the integrated 
expressions in a pedagogical context. 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças sociais são acompanhadas por evoluções tecnológicas e estes 

processos de transformação nas relações e comunicações inter e intrapessoais refletem-se 

nas vivências dos estudantes e dos docentes (DAY, 2001). Deste modo, requer-se uma 

constante concetualização da formação como um processo permanente e constante, em 

que a formação inicial ganha uma responsabilidade preponderante por caracterizar-se 

como o espaço de aquisição e desenvolvimento de competências basilares na 

profissionalidade dos futuros docentes. 

A emergência de uma unidade curricular denominada - Atelier de Expressões 

Integradas da Expressão Corporal e Artística - no segundo ano do curso de Educação 

Musical da Escola Superior de Educação Jean Piaget, assenta nesta crença de formação 

ecológica e estruturante do desenvolvimento do sujeito. Não obstante, apesar da sua 

abordagem "conteúdal" já figurar a pluridisciplinaridade, porquanto as quarenta horas de 

lecionação são equitativamente distribuídas por dois docentes com especialidades 

distintas, não se confina ao carácter individual da formação, pois pressupõe a 

experimentação de metodologias artísticas colaborativas que devem findar num produto 

performativo, nem se confina ao recurso das expressões previstas: plástica, corporal e 

dramática.  

Assim, numa perspetiva em que a educação artística integra diferentes linguagens 

e deve convocar intencionalmente outros recursos e/ou indutores, os responsáveis e 

participantes deste projeto elegeram algumas Tecnologias de Informação e Comunicação 

como mediadoras e objetos do/de trabalho. Uma vez que a tecnologia não garante a 

formação da educação; que a presença das TIC no ensino é irreversível; que as sinergias 

entre os interlocutores de um modo criativo e dinâmico é o que produz conhecimento, 

uma vez que as TIC apoiam-se nas teorias da programação neurolinguística - em que o 

conhecimento é construído pelos canais sensoriais VAC (visual; auditivo e cinético) - 

(PARCIANELLO, 2011); é preciso intercâmbio entre as áreas de saber, estudantes e 

docentes. A saber alguns recursos tecnológicos utilizados: correio eletrónico; blogue; 

fotografia digital; vídeo; equipamentos de captação e projeção de som e imagem; serviços 

e dispositivos de armazenamento de informação. O benefício da utilização destes 

instrumentos cumpre a prossecução dos objetivos desta unidade curricular e espera-se que 

os estudantes, tendo compreendido a sua importância, apliquem estas tecnologias de 

comunicação nas suas futuras práticas pedagógicas e artísticas. 
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Este artigo reflete à posteriori um percurso realizado sob a metodologia do 

trabalho de projeto, e mais especificamente a partir do conceito de criação coletiva, 

assente na sequencialidade de três momentos - conceção, desenvolvimento e avaliação. 

 

Conceções e/para desenvolvimentos 

Na senda do desenvolvimento de competências específicas de cada expressão e da 

construção de uma performance integradora, estruturante e fundamentada, os docentes, 

apesar de não trabalharem em simultâneo com o grupo de estudantes, geriram 

comummente os conteúdos e as estratégias da unidade curricular (perspetivação sócio 

temporal das expressões integradas - expressão plástica, corporal e dramática; o jogo 

como instrumento e veículo de aprendizagens; oficinas artísticas: dimensões: estética - 

visual - performativa; estratégias interativas e participativas, promotoras da articulação 

curricular das diferentes linguagens artísticas) da seguinte forma. Em cerca de metade das 

horas de contato de cada docente abordaram-se experiencialmente diferentes tipologias 

de atividades e recolheram-se elementos para a definição do projeto. Na outra metade das 

horas de contato produziram-se e/ou organizaram-se as diferentes narrativas - visuais, 

cinéticas e auditivas - que constituíram as diferentes ações executadas pelos estudantes e 

fruídas pelo público em espaço pedagógico; num esforço do uso e domínio (inter)ativo 

das linguagens artísticas e tecnológicas.  Foi nesta transição que se fixaram dois temas 

para a performance: dilemas entre "antes-depois" (e.g. natural-artificial; pessoal-

profissional; singular-plural) e induções de John Cage e Edgar Varèse. A cristalização 

destas referências dominantes não ocorreu no início do projeto pois “para que alguma 

coisa de qualidade possa acontecer, é necessário em primeiro lugar criar um espaço vazio. 

Um espaço vazio permite o nascimento de um fenómeno novo” (BROOK, 1993, p. 12). 

Mas estas opções vieram expressar o enquadramento desejado nas relações contextuais 

entre o cognitivo, o cultural e o empírico; ou seja, a decisão das temáticas e das influências 

musicais foram justas: à metafísica, à abstração, ao paradoxo, à efemeridade e à 

subjetividade.  
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Expressão Plástica 

A Expressão Plástica, na perspetiva performativa/plástica subjacente a este 

projeto, assume-se na dimensão multimédia/intermédia, enquanto elo expressivo dessa 

inter-relação da Expressão Dramática e Movimento. Esta foi assente em diferentes 

domínios concetuais e experienciais que vão desde: a planificação de atividades, modos 

de concretização e gestão e avaliação. Veja-se em seguida os pressupostos conducentes 

às trajetórias de um roteiro recreativo que possibilitaram a (re)interpretações e 

intercâmbios de aprendizagens artísticas desenvolvidas ao longo deste processo criativo. 

Através de um enfoque construtivista, privilegiamos um(a):  

(i) Dualidade experiência e investigação; 

(ii) Tratamento de conceitos; 

(iii) Procedimentos (materiais, ferramentas, suporte, tempo, tipo de agrupamento) 

(iv) Processos, observações e debate em sala de aula; 

(v) Aplicação das TIC e TICA, determinantes no manuseamento de diferentes 

semânticas, âmbitos pedagógico-didáticos artísticos, transdisciplinar.  

 

Para tal, comprometemo-nos com uma prática letiva que foi implicada na 

investigação e que nos proporcionou uma produção de diferentes tipos de narrativas 

produzidas pelos alunos de Formação Básica da ESE Jean Piaget, 2011/2012, no quadro 

de uma Prática (e) da Educação Artística e Artes.  

Nesta linha de atuação, partilhamos do posicionamento de autores que elegem a 

prática da investigação - narrativa em Educação Artística (AGRA, 2006; PESTANA, 

2012) como meio recriador de realidades de aprendizagem artística, sua de estruturação, 

e neste caso particular associado a aplicações diferenciadas multimédias.  

Desde logo esta opção permitiu-nos partilhar sítios e ambientes estimuladores de 

novos conhecimentos, transversais, bem como (re)formular conceções e reflexões por 

parte dos narradores/alunos, sobre a sua própria construção de conhecimento artístico, 

num enfoque transdisciplinar. Uma perspetiva da Educação Artística no Ensino Superior 

dirigida à especificidade do curso que opta pela construção de narrativas conducentes a 

uma compreensão de percurso, através do relato das experiencias artísticas desenvolvidas, 

organização formal, via espaço misto, físico e virtual, pelos estudantes citados. 
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Poderemos afirmar ainda, que esta metodologia narratológica permite-nos 

conduzir à (re)interpretação de arte "(f)actos", observância de arte-dados curriculares, 

como ainda a inclusão debates em espaço letivo, sobre a Arte  Performance e Intermédia, 

desenvolvidos por artistas (e) educadores.  

Por outro lado, as TIC/TICA concorrem para o afinamento de estratégias de 

ensino artístico, quer através de uma abordagem de Arte Digital (ARANTES, 2005) 

incluída numa Educação Artística Performance e Intermédia, quer pela capacidade de 

(re)criação de  versões videográficas/fotográficas sobre um evento, matéria  criativa e 

crítica sobre modos de fazer/agir em diferenciados ambienteis sócio-artístico-educativos. 

Destaque-se, assim a capacidade destas ferramentas pedagógico-didáticos por 

permitirem a viabilização de novas competências transversais, estudante-docente, nesta 

dimensão artística e educativa (TRIBE & JANA, 2006). 

Segue-se um quadro que pretende visualizar as vantagens da aplicação destas 

citadas ferramentas - TIC/TICA, no quadro da aprendizagem artística. 

 
  Quadro 1 - Patamares de (re)produção artística através de ferramentas pedagógicas 
 
Poderemos deste modo avançar que estas ferramentas contribuem para a interação 

de metalinguagens artístico-educativo que, por sua vez, serão indutoras de novos 

ensinamentos experimentais, artísticos, tipos de análises e/ou estudos práticos em uso 

educativo. 

De facto, a inclusão destas ferramentas assume-se hoje incontornável no âmbito 

pedagógico-didático e investigativo, já que contribuem para a concetualização e crítica 

das práticas educativas, seja através da análise das narrativas expostas, seja por 

motivarem novas abordagens pedagógico-didáticas no campo do ensino-aprendizagem 

artístico.  

Interação, visionamento, manipulação. 

Novas formas de experimentação visual espacial. 

Tipos de perceção análise crítica e reflexiva. 

Narrativas reconstrutivas/recreativas. 

Registos áudio-gráfico-semânticos, enquanto promotores de novos produtos. 

Extensão do pensamento criativo em termos artístico-educativo. 
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Por outra parte, não poderemos deixar de focalizar as imagens produzidas no 

âmbito do projeto em abordagem da Expressão Plástica, a dimensão da cultura visual 

subjacente a este discurso plural, onde se assinala o TIC também na sua vertente da Arte 

digital. Vejamos como Freedman (2006), com a sua teoria da cultura visual, numa 

abordagem que permite uma leitura artística de pendor holístico, de diferentes formatos 

de registo, abarca o conhecimento academista e, também, popular: 

“Las artes visuales componen la mayor parte de La cultura visual, que 
es todo lo que olos humanos forman y sienten a través de la visión o 
de la visualización, y que da forma al modo como vivimos nuestras 
vidas. El uso del término cultura visual proporcional, de forma 
inherente, el contexto para las artes visuales en sus efectos y destaca 
las conexiones entre las formas dela arte popular y las bellas artes. 
Incluye las bellas artes, el arte tribal, la publicidad, el cine y el vídeo, 
el arte popular, la televisión y otras actuaciones, el diseño y los 
electrodomésticos del hogar, juegos de ordenar y diseño de juguetes, 
y otras formas de producción y comunicación visual” (FREEDMAN, 
2006, p. 25). 

 

Concilia-se esta inteiração Expressão Plástica /Artes digitais/TIC pela 

potencialização de novas dinâmicas criativas, num contexto da cultural visual levando a 

um estudo integrado da imagem, independentemente do seu estatuto e do seu formato, 

daí consequente, do seu valor. Por sua vez, vai servir para a construção da identidade da 

imagem, não ficando esta rotulada de ‘popular’ ou ‘artística’. 

Freedman (2005, 2006) põe ainda em questão leituras praticadas – leitura VS 

ilustração – e defende que a leitura visual é interdisciplinar e plurimodal, isto é, não fica 

limitada à leitura das obras de arte, mas vai mais além e incorpora outros conhecimentos. 

Contudo, na nossa ótica, a leitura deve ser feita numa perspetiva académica, descrevendo 

e interpretando as imagens, nesse estudo, como Friedemann defende, mas incorporando 

outras áreas científicas, nomeadamente das Ciências Humanas, que permitem um melhor 

conhecimento da realidade visual e, ainda, a sua compreensão; procuramos, pois, 

conciliar as duas dimensões, já que entendemos que a leitura e interpretação conduzem à 

compreensão das obras, versus imagens manipuladas e, uma vez, a nova imagem 

incorporada, a (re)construção do conhecimento faz-se em função não só do objeto 

estudado, mas também tendo em conta o contexto em que foi produzido e, ainda, em 

função do sujeito, quer em termos dos seus conhecimentos anteriores, como da sua cultura 

visual, quer no âmbito formal, quer no âmbito não formal. 
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Quadro 2 – Roteiro da praxis reflexiva conducente a uma didática transdisciplinar artística (autoria da autora)  

O estudo das imagens, numa abordagem contextual, implica um reconhecimento 

e uma aceitação ou rejeição do observador de acordo com a sua estrutura vivencial, tanto 

artística como cultural. Neste sentido, a educação artística, no campo da construção e 

manipulação permite formular novas propostas visuais a “Imagen” (conceito de 

Freedman). A abordagem da arte como produção cultural refere-se à crítica e à simbologia 

cultural; assim sendo, derivou-se para a produção de imagens, tal como refere Freedman, 

numa conceção outra – a conceção de “Imagen” de espectro abrangente: 

i)  através do campo do fluxo espácio-temporal criativo orientamos a produção 

artística proposta na modalidade site spcific (formas artísticas 

produzidas/imagem  para ambiente e espaços definidos); 

ii)  pela necessidade de obtenção de um processo/produto de qualidade artístico 

confrontamo-nos com a Cultura Escolar Artística vigente do grupo de trabalho, 

contrapondo um outo modo de fazer artístico e valorizado pelo sentido estético 

implicado em atitude e valores;  

Arte-Expressão 

Plástica/Cultura 

Visual 

Dimensões 

multimédia 

/Intermédia 

Narrativas/ 

Meta narrativas 

multimédias 

produzidas por 

estudantes/docentes 

Alargamento da 

ação educativa 

 

Reflexão epistémica 

Dispositivos 

Pedagógico-  

Didáticos 

 

TIC/TICA 
Competências 

multidisciplinares 
Praxis 

Letiva 
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iii)  pela aceitação do conflito concetual, demos primazia ao estudo da fragmentação, 

collage/décollage/desconstrução e reconstrução do objeto artístico;  

iv) no âmbito das leitura múltiplas, optamos pela leitura das imagens sugerindo 

questões de representação, indagamos significados relacionados, no sentido de 

novas codificações, narrativas e meta narrativas múltiplas e interconectadas. 

 

Assim sendo, estudar/recriar imagens, no âmbito da expressão plástica versus 

artes digitais (TIC/TICA) na formação de professores, implica diversificar os campos de 

análise e interpretação bem como os contextos onde elas são produzidas, numa 

abordagem transdisciplinar. Neste sentido a nossa proposta metodológica centra-se numa 

metodologia de tipo qualitativa. 

 

Expressão corporal e dramática 

Muitas vezes pretende-se uma distinção objetiva e clara entre expressão dramática 

e teatro, entre expressão corporal e dança; se por um lado são possíveis estas distinções 

pelo fato das primeiras visarem o desenvolvimento do sujeito e não o "fazer" artístico, 

acreditamos que é este "fazer", mesmo em contexto pedagógico, que favorece esse 

desenvolvimento.  

Não obstante, as capacidades de fruição e análise artísticas são/foram estimuladas 

pela visualização de alguns registos de vídeo de dança-teatro de reconhecido mérito e 

valor cultural e artístico; que são/foram nucleares para a criação de (pré)disposições para 

uma cultura artística, crítica, democrática e para uma consciência coletiva de 

corporeidade, como base de um projeto desta tipologia.  Assim, perseguiu-se a ideia da 

arte (e.g. teatral) como instrumento social propondo a sua dessacralização em favor da 

ação formativa e por consequência do conhecimento, compreensão e transformação do 

sujeito de ator a autor no mundo, resgatando-se a dicotomia e a simbiose entre: jogo-

exercício; divertimento-trabalho; e processo-produto. 

Guss (2005) defende que o jogo (dramático/teatral), por coordenar o 

desenvolvimento de múltiplos símbolos artísticos, postula uma inteligência dramática. 

Esta inteligência, além de ser desenvolvida, pode ser avaliada nos indicadores da prática 

estética e reflexiva; por exemplo quanto à presença de intertextualidade nas ficções ou 

ainda à existência de diferentes estruturas dramatúrgicas (diálogo; monólogo; narração). 
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  Deste modo, as experiências iniciais foram de uma qualidade e quantidade 

significativas, no sentido dos estudantes vivenciarem exercícios de regras e de 

improvisação; a partir de jogos tradicionais simples e complexificados, da pesquisa da 

varáveis e qualidades do movimento no espaço em dinâmicas individuais, de pequeno e 

grande grupo, da exploração de diferentes indutores (LANDIER & BARRET, 1994) 

isoladamente e/ou em associação - objetos; imagens; sons; personagens; texto - e da 

abordagem simultaneamente afetiva, percetiva, motora, vocal/verbal e dramática. 

Ao prescindir-se de um texto dramático, que poderia fornecer ao processo um tom 

autoritário, reduziu-se a noção do protagonismo e maximizou-se a ideia democrática de 

criação coletiva como objeto de aprendizagem e de reflexão crítica. 

As segundas experiências tomaram o formato de tarefas: inicialmente de um 

minuto e depois de dois minutos, que cada estudante realizaria sequencialmente; mas não 

de forma linear. Ou seja, o desempenho, a perceção e a avaliação inter e intra-individual 

entre estudante(s)-professor(es) de uma tarefa para outra, tornou possível a 

complexificação das dimensões trabalhadas e o enriquecimento da "inter-represent-ação". 

Em alguns casos encontraram-se articulações temáticas e/ou cénicas o que repercutiu no 

trabalho de pares e mesmo na partilha/apropriação de segmentos comunicacionais. 

Os estudantes ao mobilizarem os recursos narrativos fruídos e construídos 

previamente, ao improvisarem sobre códigos teatrais, ao pensarem sobre a polissemia dos 

mesmos e sobre as personagens, ao escolherem e/ou criarem momentos para uma possível 

representação, ao experimentarem criticamente diferentes tipos de organização e 

montagem temporal, espacial e cénica, ao perceberem como funcionam os jogos teatrais, 

estão/estiveram a operacionalizar narrativas com conceitos dramatúrgicos. 

“Onde a negociação narrativa está implicada, os narradores e os 
espectadores experimentados podem aprender e, de facto, aprendem a 
tornar a vida mais fácil, graças à ajuda mútua para compreender até 
que ponto as histórias se conjugam, a partir de que perspetiva, e assim 
por diante” (BRUNER, 2000, p. 131).  
 

As intenções de encenação que nortearam a composição das diferentes narrativas 

foram: revelar alternativas de leitura não evidentes; mostrar as possibilidades implícitas 

na diferença e na contradição; substituir, no público, a emoção pelo pensamento. Deste 

modo, o desenvolvimento desta prática dramatúrgica e a fixação da estrutura pós-

dramática caracterizou-se por momentos entrecortados de: monólogos físicos, verbais, 

heterogéneos; contracenas sincronizadas ou antagónicas; com ou sem materiais; em 
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respeito à diferenciação e à reflexão técnica, estética e ética. O carácter dialético desta 

dramaturgia propôs como resultado a fragmentação e a quebra de linearidade, por meio 

do discurso experimental.  

Quanto aos procedimentos que estimulamos os estudantes utilizarem e que se 

repercutiram na performance, foram: técnicas de montagem (o mesmo acontecimento 

apresentado por várias perspetivas, ações em simultâneo, repetição de gestos, resumos, 

interrupções, entre outras); ações diversificadas (excesso e ausência de som e/ou 

movimento; interlocução direta com o público) que provocam uma fragmentação e 

descontinuidade na ação; temas sociais que provocam nos espectadores um 

desprendimento à intriga em benefício de uma reflexão sobre os mesmos; visibilidade das 

fontes de vídeo e som; ausência de cenários, perseguindo o abandono da noção da quarta 

parede. 

Este processo afigurou-se harmonizado com as propostas e os três princípios 

teatrais de Gauthier (2000): ensaio experimental (repetição de ações para se conseguir 

dominar as primeiras técnicas do teatro); trabalho livre (a autonomia, entusiasmo e 

energia dos sujeitos nas atividades); e o suporte do meio (disponibilização de condições 

e materiais para efetuar as experiências). 

Torna-se/Tornou-se clara/o que na criação coletiva, nestes moldes, o processo 

pode não estar inicialmente vinculado ao texto, mas a três vetores: o coletivo (com 

participação física e reação do/no grupo); o individual (a partir da autonomia de 

movimento, consciência e concentração da pessoa); e o contextual (sobre a intenção 

significativa desejada) (STOBBAERTS, 2001). 

 

Avaliação 

Com base na referida dimensão narratológica transdisciplinar em uso neste projeto 

comum, Artes Plásticas, Expressão Dramática e Movimento, esta resultou num prática 

letiva em consonância, sustentada no cruzamento de diferentes semânticas, sejam verbais, 

visuais, sonoras e digitais, pelos estudantes, que por sua vez foram geradores de outras 

meta-narrativas e metalinguagens artístico-educativas plurais, em todo este 

desenvolvimento criativo; como ilustração cf. quadro 3. 
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Narrativa da estudante A. apresentada na performance 
com um gravador de bolso 

Narrativa do docente, ulterior 
e sobre a performance 

O que eu pretendia era manter-me em silêncio. 
(SILÊNCIO) Mas a minha pretensão foi recusada… 
PORQUÊ?!... SIM: porque é que a minha pretensão foi 
recusada? (SILÊNCIO) Sou contestatária, sim. 
Para os “contestados” sou… IN-SU-POR-TÁ-VEL. 
Porque não desisto. Porque é que não me posso manter um 
minuto em silêncio? (SILÊNCIO) 
Pois se me foi pedida uma performance de um minuto, 
continuo COMPLETAMENTE persuadida de que seria 
perfeitamente admissível manter-me em silêncio, como 
John Cage no seu 4’33. A experiência do silêncio é… 
diferente: nunca é igual! E os diferentes sons do silêncio 
constroem uma performance que permanece igualmente na 
memória de cada um… 
John Cage disse:  “People expect listening to be more than 
listening. I love sounds, just as they are, and I have no need 
for them to be anything more. The sound experience which 
I prefer to all others is the experience of silence. And this 
silence, almost anywhere in the world today, is traffic.” 
 Mas também sou apologista da HONESTIDADE. 
A verdade, é que sempre assisti DELICIADA, mas 
verdadeiramente DELICIADA às performances corporais e 
vocais dos restantes colegas. Mas eu… EU NÃO 
CONSIGO. Sinto-me ridícula; uma perfeita imbecil. 
(SILÊNCIO) No entanto, há um local em que me 
transfiguro: se fosse “com os outros” já conseguia. 
Ou com uma máscara. Adoro o Carnaval e desfilo, cada 
ano, sem me sentir ridícula, mesmo sendo observada por 
mais de 1.000 pessoas. Sinto-me bem. 
Totó, não é?! Sou eu! Pelo silêncio! 

Um corpo fechado ascendente 
sobre o vídeo que no fim se 
desfoca pelas direções 
Positivo-negativo do antigo ao 
novo 
Pele exposta à água e ao 
espelho 
O ovo ou a galinha 
Toca o telefone quando os 
homens batem à porta com a 
força do sensual à 
masculinidade 
Do quotidiano mecanizado 
Ao fragmento repetido até ao 
excesso 
Corpos sem voz à sombra da 
Chuva no carro da imagem 
Voz gravada na imobilidade 
dos intérpretes 
Exposição da projeção 
Da semente à disquete que 
cresce no silêncio 
Da terra no banco que ensina 
Não cai o pano e na 
inconformidade 
Do público circunscreve-se a 
criação artística 
Como construção 
Fundadora de práticas virtuais 
do profissional 
Em educação e/ou da música. 

Quadro 3 - Meta-narrativas do processo-resultado 

 

No decorrer do referido projeto, de cariz educativo versus investigativo, servimo-

nos de uma metodologia tipo qualitativa que nos permitiu registar o pulsar de todo 

desenvolvimento do processo alicerçado em TICS e TICA (e.g. utilização da plataforma 

blogguer; estruturação, experimentação e fixação de um guião do texto espetacular; 

criação de uma apresentação multimédia que fundia diferentes exercícios no âmbito da 

fotografia e do vídeo-performance; reflexões individuais e colaborativas - formais e 

informais - promotoras da consciencialização dos processos e dos resultados). Todos estes 

instrumentos mobilizaram competências desenvolvidas tanto a nível teórico como 

prático, o que pressupôs a construção e/ou o desenvolvimento de conhecimentos 

específicos na/da temática. Esta aferição foi possível com o auxílio de notas de campo, 

recolha de narrativas escritas dos alunos e respetiva seriação. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos em Visuais 

 237 

 Desde logo, este projeto levado a cabo por um grupo de estudantes-docentes 

pretendeu cartografar uma prática formativa artística transdisciplinar, onde em diferentes 

sessões foram-se moldando e (trans)figurando ideias, através sequência de debates entre 

docentes e estudantes, com vista à formulação de um desenho e planeamento de 

factividades e respetiva produção e apresentação/registo à comunidade letiva, sugerindo 

um tipo de Cultura expressiva dialogante, performativa, visual e digital artística 

intermédia em ambiente educativo, onde se faz notar tanto ao nível das diferentes 

competências específicas adquiridas, estruturação e respetiva avaliação (PESTANA, 

2011). 

Neste sentido, o processo de elaboração e produto final distingue-se no campo da 

Educação Superior Artística no âmbito de Ensino Básico, pela análise e reflexão crítica 

consequente, postulada na compreensão crítica de uma Educação Artística cujo enfoque 

é a sua dimensão plural. 

Para uma melhor compreensão de significados múltiplos produzidos ao longo das 

diferentes sessões, criaram-se pontes entre os vários domínios do saber artístico: através 

do (re)fazer continuado de formas; dos estudos de obras de autores de referência no 

campo artístico-educacional; dos espaços e performances pluri e interdisciplinares 

desenvolvidos/as no citado projeto. Estas opções estratégicas de formação configuram, 

neste trabalho escolar, um processo de ensino e de aprendizagem que se revê numa 

Educação Artística vinculada à representação ficcional criada pelo estudante-docente, 

fruto de uma reflexão colaborativa que visou a ampliação intertextual consequente 

evolução formativa artística dos intervenientes deste projeto (FERRAZ & FUSARI, 

1999; RUIZ, 1996). Segundo esta a conceção pós-moderna da Educação Artística, esta 

implicou ainda a focalização da dimensão socioeducativa, enquanto modelo concetual 

subjacente a um modelo de pensamento construtivo em ARTE. 

Desde logo, estas dimensões pedagógicas e didáticas enunciadas foram 

conducentes a um processo construtivo/artístico, cujas finalidades, intencionalidades e 

praxis educativas, visaram uma dimensão "transmedia", tanto ao nível de aquisição de 

competências pelos estudantes, como na produção dos artefactos que contribuíram para a 

apresentação do mesmo. 

Por último, refira-se que, a avaliação deste projeto foi expressa na da unidade 

curricular, constituída por registos escritos e digitais em portefólio e sua apresentação 

pública. 
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A PALAVRA-CANTO É UMA PONTE 

The word singing is a bridge 

 

 

MAIA, Leandro127 
 

 

Resumo 

A partir da análise da canção A Ponte (Lenine/Lula Queiroga), o presente trabalho visa abordar o 

gênero canção considerando o enfoque teórico produzido por TATIT (2002) e complementado 

pela pesquisa de EL HAOLI (2002) sobre a busca de uma voz-música. Estabelece, também, a 

possibilidade do entendimento da canção como uma forma própria de construção do pensamento 

e a sua importância nos estudos acadêmicos. 

 

 

Abstract 

From the analysis of the song A Ponte (Lenine / Lula Queiroga), this paper aims to generate a 

scientific approach about the genre knew as “ popular song”, considering the reflections produced 

by Tatit (2002) and El Haoli  (2002), about the concept of voice-music. Also establishes the 

possibility of understanding the song as a particular way of thinking, and its 

importance in academic studies. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 A Ponte128 é a canção que inicia o álbum “O Dia em que Faremos Contato”, do 

cantor e compositor pernambucano Lenine. Este álbum concilia estética pop, guitarras e 

efeitos, regionalidade nordestina, côco, maracatu: o ritmo e o sotaque local convivendo 

com a linguagem internacional do mercado fonográfico de forma coesa e orgânica. Inicia 

com ruídos de acesso discado à internet e a imediata presença de uma voz infantil, que 

testemunha sua relação com a música, e encerra num fade out ao som do refrão “Nagô, 

Na Golden Gate”. No meio desse trajeto, ocorre o trânsito da voz presente fala, no ruído 

vocal, e no canto através do emprego de uma vocalidade integrada a instrumentos 

musicais e à programação eletrônica. 

 O testemunho que introduz a canção de Lenine captou meu interesse pela fala-

canto em muitos casos, improvisada. Isto é bastante comum na cultura popular das 

diversas regiões do Brasil: embolada, côco, repente, desafio, payada, trova, entre outros, 

antecessores – historicamente – ao estabelecimento e difusão do RAP129 nos Estados 

Unidos, e de sua ampla veiculação na mídia. Encantado pela capacidade dos cantadores 

instantâneos, desde a trova nos pampas até o free style dos rappers nos centros urbanos, 

sua habilidade astuta que articula palavra, ritmo e melodia de forma tão dinâmica, iniciei 

esta reflexão.  

 Depois de ouvir o depoimento de Caju e Castanha no início de A Ponte cogitei 

que a canção, além de um gênero literário, poderia ser entendida como uma forma própria 

de articular o pensamento, que possibilita a construção e transmissão de idéias que o 

discurso meramente falado (ou escrito) não proporciona: 

“Eu comecei cantando moda, sabe, música, comecei cantando música. 
Aí depois a gente tava na rua tudo coisa e tal e eu cantava uma música 
e batia numa lata de doce e ele cantava também e batia, sabe, na 
latinha de doce. Não sabia bater, batia, qualquer jeito era jeito, não 
sabia de nada ainda, né? Aí depois chegou tanta coisa no meu juízo, 
sabe, que a gente comecemo cantar mesmo e aí depois, e eu olhava 
assim, todo mundo assim, e chegava tanta coisa no meu pensamento 
que eu nem sabia de onde vinha. E aí comecei direto mesmo, só sei 
que até hoje graças a Deus venho cantando, e até hoje graças a Deus 
nunca passei fome”.130 

 
128 A Ponte (Lenine/Lula Queiroga) foi gravada no disco O Dia em que Faremos Contato (BMG/Ariola). 
Recebeu, no ano de 1998, o Prêmio Sharp de Melhor Música MPB. 
129 RAP é a sigla de Rithm And Poetry, Ritmo e Poesia, gênero lítero-musical nascido nos rádio-postes 
Jamaicanos e proliferada nos guetos americanos como música de protesto, denúncia e resistência cultural e 
étnica. 
130 Fala inicial que introduz a canção A Ponte, de Lenine e Lula Queiroga. É um trecho gravado nas vozes 
de Caju e Castanha – reconhecida dupla de cantadores. 
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2 - O CANCIONISTA 

É imprescindível para quem deseja aprofundar-se no estudo da canção, quer como 

ouvinte ou compositor, encontrar a obra de Luiz Tatit. Este autor ocupa lugar de extrema 

importância como teórico da canção brasileira, dedicando-se tanto à pesquisa semiótica 

na Universidade de São Paulo (USP), bem como ao experimentalismo de vanguarda, 

sempre amparado pela reconhecida trajetória como compositor. 

Tatit nos ensina que “cantar é uma gestualidade oral ao mesmo tempo contínua e 

articulada, tensa e natural, que exige um permanente equilíbrio entre os elementos 

melódicos, lingüísticos, os parâmetros musicais e a entoação coloquial” (TATIT, 2002, 

p.9). O autor define o cancionista como “um gesticulador sinuoso (...) que manobra sua 

oralidade e cativa, melodicamente, a confiança do ouvinte” (Ibidem).  

Em O Cancionista, Luiz Tatit busca analisar o compositor de canções em sua 

oralidade. Analisa a canção como produto da dicção do cancionista:  

“Compor uma canção é procurar uma dicção convincente. É eliminar 
a fronteira entre o falar e o cantar. É fazer da continuidade e da 
articulação um só projeto de sentido” (Idem, p.11). 

 

O autor define a canção como uma forma de expansão da oralidade, uma extensão 

da voz falada. Amparando-se em Mário de Andrade, José Miguel Wisnik, Bruno Kiefer 

e Nicolas Ruwet, Tatit estabelece que “a voz que fala interessa-se pelo que é dito. A voz 

que canta, pela maneira de dizer. Ambas estão adequadas em suas respectivas funções” 

(Idem, p.15). O autor faz diversas considerações que aproximam e diferenciam a voz 

falada da voz cantada, situando a primeira numa função predominantemente utilitária: “A 

gramática lingüística dá conta da representação do sentido e não tem finalidade em si 

mesma” (Ibidem). 

É importante destacarmos alguns postulados que o autor se baseou para definir a 

canção como um gênero específico: 1) A voz é antes de tudo o órgão da fala (RWE, apud 

TATIT, 2002, p.16); 2) Jamais a música vocal pode prescindir do suporte das palavras 

(Idem, p. 3) A voz que fala constitui o embrião da canção (KIEFER, apud TATIT, 2002, 

p. 16). Isto lhe possibilita afirmar que o compositor (cancionista) de canções é um 

malabarista, que manipula tensões musicais e tensões orais, fazendo a mediação entre 

estes dois campos, re-significando a palavra na música e a música na palavra. 
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3 - PALAVRA NA MÚSICA E MÚSICA NA PALAVRA 

Para entendermos a mediação realizada pelo cancionista, é pertinente trilharmos 

uma breve consideração no que se refere à palavra na música e à música na palavra – 

paralelos distintos que às vezes se confundem. Tal reflexão, aparentemente inusitada, 

poderia ser feita a partir da comparação de dois extremos: a Música Instrumental e a 

Poesia.  

Em alguns gêneros de Música Instrumental, a exemplo do choro de Pixinguinha 

ou do tango de Piazzolla, existe uma acentuada vocalidade, evidenciada pela tessitura 

melódica (extensão das alturas) e sua horizontalidade (melodia acompanhada), que 

deixam transparecer uma forma de pensamento marcadamente linear, praticamente oral: 

o músico parece realmente falar através de seu instrumento. 

Na Poesia, dos simbolistas por excelência, mas também dos modernos (como 

Manuel Bandeira, Cecília Meireles, entre outros), temos uma explícita musicalidade 

estabelecida no texto poético através da exploração da sonoridade das palavras, pelo 

encadeamento rítmico da linguagem oral, pela utilização de rimas, aliterações, 

assonâncias e repetições: recursos que o poeta adota para fazer música com as palavras.  

Esses dois gêneros – a Música Instrumental e a Poesia – possuem estreito 

parentesco com a canção popular: haveria o entrelaçamento destes dois campos? Haveria, 

ao invés disso, uma gênese de um terceiro campo? 

 

4 - A PALAVRA 

Pensemos na palavra: seria possível afirmar que a fala do dia-a-dia é totalmente 

isenta de expressividade? Seria satisfatório estabelecer que somente a canção, ou a poesia, 

teria o poder de expressar o que a comunicação da fala “utilitária” despreza?  É importante 

salientar que não se refere a um conceito que isole a palavra solta no tempo e no espaço, 

mas reconheça sua presença numa fala, num discurso. Discurso que se faz através de uma 

voz que, por mais funcional e isenta que possa parecer, evidencia um meio expressivo 

que revela algo mais do que palavras em cadeia. Ou seja:  

“A escuta da voz inaugura uma nova relação com o outro; a voz, que 
nos faz reconhecer os outros, (...), dá-nos a conhecer a sua maneira de 
ser, sua alegria ou sua tristeza, seu estado; transmite uma imagem do 
corpo do outro e, mais além, toda psicologia. (...) Por vezes, a voz de 
um interlocutor encanta-nos mais do que o conteúdo de seu discurso 
e surpreendemo-nos ao escutar as modulações harmônicas dessa voz 
sem ouvir o que ela nos diz” (BARTHES, apud HAUOLI, 2002, p. 
37). 
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Não é o caso de nos debruçarmos sobre a análise do discurso ou a origem da 

linguagem – certamente fundamentais para situarmos a palavra como um fecundo ponto 

de partida para estudo da linguagem, mas esse não é o foco deste trabalho. De forma 

assumidamente arbitrária, reduziremos este assunto ao que segue, considerando a íntima 

relação que existe entre linguagem e ideologia: 

“Barthes passa a admitir que a relação de significação não é nunca 
imediata ou espontânea. A linguagem, em qualquer nível, é sempre 
ideológica. Como ensinou Bakhtin, em todo signo se confrontam 
índices de valor contraditórios. Todo signo é uma espécie de arena, 
onde se desenvolve a disputa pela significação. Não é possível falar, 
portanto, de conteúdos pré-existentes, nem em sentidos fechados. 
Bakhtin trabalha com a ambigüidade de toda a linguagem que – num 
território de conflito – nunca se estabiliza” (RIBEIRO, 2004, p. 5). 
 

Quando ouvimos uma canção proveniente de uma língua que não conhecemos, o 

que é escutado? Presume-se que não foram exatamente as letras do Rock’n’Roll que 

cativaram o público e se disseminaram rapidamente, mas todo um contexto sócio-cultural 

que acolheu a estética deste pensamento. Como explicar o sucesso de Tom Jobim e 

Carmem Miranda, entre tantos outros, ocorrido e estabelecido em outras pátrias 

lingüísticas? É bastante comum ouvir canções produzidas em outros contextos 

lingüísticos, embora não seja tão freqüente a escuta da poesia de outros países. 

Em geral, a difusão de canções também é maior do que a difusão da música 

instrumental. Isso parece tão natural que não percebemos um fato, no mínimo, curioso: o 

estranhamento da língua não constituiria uma barreira à livre circulação das canções? 

Quais motivos determinam ou influenciam o maior trânsito mundial da canção do que da 

música instrumental? 

Não é o objetivo deste trabalho aprofundar o estudo sobre o transitoriedade da 

palavra, tampouco fazer um ranking quantitativo e definir categorias de música 

instrumental, canção e poesia. Não pretende abolir ou disciplinar o uso desta ou daquela 

terminologia. Este artigo é o produto de uma reflexão que busca abordar, ainda que 

precariamente, uma forma diferente de pensar a canção como uma forma diferente de 

pensar. Nós – ocidentais de primeiro e terceiro mundo – priorizamos o nosso pensar 

através da palavra, mas somos também capazes de pensar por meio de sons e imagens. 

Imaginação. Sentir também é pensar, um pensar que independe das palavras. 
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5 - O CANTO 

Enquanto para Luiz Tatit a canção amplifica e re-significa o potencial enunciativo 

das palavras, para Janete El Haouli a voz é um manancial ilimitado de possibilidades. È 

possível identificarmos, numa leitura atenta de Demetrio Stratos: em busca da voz-

música, um ponto de vista bem mais radical: a predominância da palavra limita o 

potencial vocal – e conseqüentemente expressivo – do ser humano. El Haouli ilustra esta 

afirmação destacando o pensamento da cantora norte-americana Meredith Monk: 

“Confesso que tenho um certo desprezo pelas palavras. Na maioria 
das vezes, a palavra é usada como uma espécie de cola, ela quer 
grudar o espectador ou o leitor a alguma narrativa, aprisiona-lo. Não 
gosto que alguém vá ao teatro apenas para ouvir um texto quando há 
outras faculdades que não estão sendo usadas. Quando uso palavras 
na minha música é mais pelo som do que pelo sentido” (MONK, apud 
EL HAOULI, 2002, p. 101). 

 

 Isso não quer dizer que El Haouli proponha abolir a palavra da música. A autora 

apenas propõe – e o faz de forma incisiva – uma nova escuta que considere todo o 

potencial expressivo da voz: uma audição comprometida em experienciar uma voz 

advinda de um corpo não subjulgado pela palavra, uma audição inserida numa “poética 

da escuta” (EL HAOULI, 2002, p. 40). 

Tatit também se preocupa com a voz do cantor-compositor. Define sua presença 

ao debruçar-se sobre a importância do timbre como elemento necessário para a conquista 

do ouvinte, sua cumplicidade, aceitação: “Identificar o timbre é identificar a potência do 

gesto. É o reconhecimento do cancionista na canção” (TATIT, 2002,  p. 11).  

Se a voz humana é um veículo comunicativo próprio, El Haouli considera fundamental 

buscar “quase que arqueologicamente” sua origem, uma vez que “a voz-veículo-da-

palavra rouba o rico espaço que pode vir a ser preenchido pela voz-música, 

depauperando-o de seus matizes instintivos, rudes, ruidosos, principalmente quando 

atingimos a fase adulta” (EL HAOULI, 2002, p. 40). 

Ao estudar o cantor grego-egípcio-italiano Demetrio Stratos, sua arte e seu 

pensamento, El Haouli encontra muito mais do que o rompimento de fronteiras estéticas 

na busca de uma escuta libertária, mas questões que balizaram – e balizam – 

definitivamente o pensamento ocidental: a supremacia da cultura escrita sobre a cultura 

oral, a valorização da razão em detrimento da emoção, da opressão da voz-veículo-da-

palavra sobre a voz-música: 
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“Sabemos que não foi por acaso que nossa voz foi reduzida a um 
mero veículo de palavras, de comandos; que ela foi (e é) reprimida 
enquanto fonte natural de expressão de prazeres; que se tornou quase 
incapaz de reunir semelhantes (os ouvintes) para experienciar 
diferentes formas de vida” (Idem p. 46). 

Isto nos leva a cogitar, quiçá reconhecer, que nem sempre houve essa “natural” 

separação entre voz cantada e voz falada. 

“Cada língua tem a sua própria estrutura melódico-embrionária. Já 
existe nela, portanto, o germe de uma música que expressa a alma do 
povo. É sintomático que na Antiguidade poesia e música fossem 
inseparáveis” (KIEFER, apud TATIT, 2002,  p. 16). 

Esta separação, talvez decorrente da modernidade fragmentária do ocidente, se 

constitui atualmente num abismo intransponível para Lévi-Strauss: 

“Os homens falam, ou falaram milhares de línguas mutuamente 
ininteligíveis, mas é possível traduzi-las, porque possuem todas um 
vocabulário que remete a uma experiência universal (ainda que cada 
uma delas a tenha recortado diversamente). Isso é impossível na 
música, onde a ausência de palavras faz com que existam tantas 
linguagens quanto obras. Essas linguagens são intraduzíveis umas às 
outras” (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 72). 

 Claude Lévi-Strauss, ao estudar as sociedades e culturas, sempre dedicou olhar 

atento para as artes. Este filósofo-pesquisador-antropólogo abordou a Literatura, a Música 

e as Artes Visuais em seus escritos. Também estudou questões referentes ao canto. Em 

As Palavras e a Música, ilustra os embates teórico-filosóficos realizados por Rosseau, 

Rameau e Chabanon: 

“Convencido de que a palavra não influencia a música em nada, 
Chabanon se opõe a Rosseau, que negava qualquer musicalidade à 
língua francesa e concluía pela superioridade da música italiana, 
servida por uma língua melodiosa(...) Ele (Chabanon) considera, 
sobretudo, que em relação à língua a música é soberana: “A música, 
que desfigura as línguas de acordo com suas necessidades, sabe tornar 
musical qualquer língua” (Idem, p. 77). 
 

Entre os diversos aspectos debatidos entre os músicos franceses no século XVII e 

XVIII, estava a problemática da ópera e sua estruturação em duas partes distintas: o 

recitativo (predominância da fala e da narratividade) e a aria (predominância do canto e 

da ação). Talvez nos fosse possível supor que a incômoda alternância entre palavra e 

canto na Opera encontrasse uma solução somente no século XX: a canção, tal como 

conhecemos hoje. Poderíamos afirmar que a canção popular resolveu um problema de 

compatibilidade entre texto e música, ao conciliar narração, ação, fala e canto através de 

uma síntese indissociável (CAMPOS, apud TATIT, 2002,  p. 19): 
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:“a palavra cantada 

não é a palavra falada 
nem a palavra escrita 

a altura a intensidade a duração a posição 
da palavra no espaço musical 
a voz e o mood mudam tudo 

a palavra-canto 
é outra coisa”  

6 - A PALAVRA-CANTO  

 

A voz da canção popular estaria eternamente rotulada como uma presença híbrida 

e heterogênea – já que não se restringe a veículo-da-palavra nem se realiza plenamente 

como voz-música? Será que a justaposição letra-melodia define com clareza o que 

entendemos como canção? Compor uma canção se resumiria a encontrar o “envelope 

musical” mais adequado para expressar um texto? Ou seria simplesmente substituir notas 

musicais por sílabas de modo a tornar possível produzir algum sentido e transmitir uma 

mensagem?  

Acredito que todas as alternativas anteriores estejam corretas. Um cancionista, 

bom malabarista, dispõe de variado poder de atuação: um faz música antes e letra depois; 

outro, a letra primeiro. Também é comum dividir a tarefa com alguém, que se chama 

parceiro. Malabarista porque manipula pelo menos dois motes ao mesmo tempo. 

Gesticula a enunciação, escolhe e planeja cada movimento. Prepara intuitivamente 

enquanto equaliza emoção e razão. Contrabalança bastante, prepara uma ponte chamada 

canção. 

O cancionista não seria, quem sabe, um trapezista? Um acrobata? Ou um 

equilibrista na corda bamba da linguagem atravessando um lugar que não é chão nem céu, 

nem só palavra, nem somente música? 

 No momento em que o equilibrista realiza sua travessia, contemplamos 

complacentes ao percurso completo. Não nos interessa o ponto de chegada, queremos o 

meio131, o suspense no fio da navalha, um clown pisando em ovos. A linha divisória é um 

cordão muito tênue. Quando assistimos a um espetáculo circense – mesmo que estejamos 

na platéia comendo pipoca e algodão doce – nos posicionamos junto do equilibrista em 

seu arriscado trajeto. Sentimos sua respiração e silenciamos duplamente: sintonizamos 

nosso primitivo estado de alerta numa concentração coletiva, tribal, solidária ao artista 

em situação risco. 

 
131 A canção “O meio”, faixa título do segundo álbum de Luiz Tatit, tem tudo a ver com isso... 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 250 

Percebemos, então, que o cancionista é alguém que habita um não-lugar. Um no-

where man em trânsito, em transe consciente, num campo que não pode ser considerado 

nem música, nem poesia, nem palavra, nem gemido, e todas elas ao mesmo tempo. 

Alguém próximo e distante, numa ilha habitante. Como é que faz pra sair da ilha? Pela 

ponte, pela ponte. 

 

7 - A PONTE 

 Para que possamos analisar esta canção de maneira coerente com o que foi exposto 

incisivamente nas páginas anteriores, é imprescindível termos acesso à gravação da faixa 

que abre o álbum “O Dia em que Faremos Contato”. Isso pode ser feito através do CD 

contido nos anexos deste texto – ou do arquivo disponível para execução (se 

disponibilizado em versão eletrônica).  

Uma apreciação que considere, ao máximo, todos os elementos perceptíveis na 

escuta é pré-requisito para validar o procedimento de análise aqui adotado. Procedimento, 

este, que pressupõe o entendimento da canção como um gênero específico e 

independente. Logo, a transcrição da letra serve apenas como roteiro e sua presença não 

é essencial: a letra da canção não substitui, em hipótese alguma, a presença real da canção 

– que somente é possível através da audição, da consideração de sua presença sonora. 

A PONTE132 

(Lenine – Lula Queiroga) 

Parte A 

Como é que faz pra lavar a roupa? 

Vai na fonte, vai na fonte 

Como é que faz pra raiar o dia? 

No horizonte, no horizonte 

Esse lugar é uma maravilha 

Mas como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte, pela ponte 

Como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte 

 
132 Ficha técnica: A ponte (67375030) 4:27 Lenine: violão e voz; Chico Neves: baixo, efeitos, programação 
e edição; Liminha: baixo; Caju e Castanha: côco de cá; The Fabulous Trobadours – côco de lá. 
 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 251 

Parte B 

A ponte não é de concreto, 

Não é de ferro, não é de cimento 

A ponte é até onde vai o meu pensamento 

A ponte não para ir nem pra voltar 

A ponte é somente atravessar 

Caminhar sobre as águas desse momento 

A ponte não para ir nem pra voltar 

A ponte é somente atravessar 

Caminhar sobre as águas desse momento 

A 

Como é que faz pra lavar a roupa? 

Vai na fonte, vai na fonte 

Como é que faz pra raiar o dia? 

No horizonte, no horizonte 

Esse lugar é uma maravilha 

Mas como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte, pela ponte 

Como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte 

 

B* 

A ponte nem tem que sair do lugar 

A ponte é pra onde quiser 

A ponte é o abraço do braço de mar com a mão da maré 

A ponte não para ir nem pra voltar 

A ponte é somente atravessar 

Caminhar sobre as águas desse momento 

 

A ponte não para ir nem pra voltar 

A ponte é somente atravessar 

Caminhar sobre as águas desse momento 

A ponte 
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A 

Como é que faz pra lavar a roupa? 

Vai na fonte, vai na fonte 

Como é que faz pra raiar o dia? 

No horizonte, no horizonte 

Esse lugar é uma maravilha 

Mas como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte, pela ponte 

Como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte 

 

Interlúdio embolado 

 

Refrão 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

 

C 

Entreguei-te 

Meu peito jorrando meu leite 

Atrás do retrato-postal fiz um bilhete 

No primeiro avião mandei-te 

Coração dilacerado 

De lá pra cá sem pernoite 

De passaporte rasgado 

Sem ter nada que me ajeite 

 

Refrão* 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 
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C* 

Coqueiros varam varandas no Empire State 

Aceite 

Minha canção hemisférica 

Minha voz na voz da América 

Cantei-te 

Amei-te 

Cantei-te 

Amei-te 

Refrão 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

Nagô... Nagô... Na Golden Gate 

 A canção A Ponte é introduzida pelo ruído de acesso à internet. Logo surge um 

depoimento infantil – transcrito nas primeiras páginas deste trabalho. É possível 

reconhecermos de imediato o ambiente em que a fala foi registrada: ouvimos passarinhos 

a céu aberto (num quintal ou varanda – e ousaria dizer: num fim de tarde), que aos poucos 

é impregnado por discretos “uivos eletrônicos”. Surge, então, uma batida programada em 

computador, uma espécie de groove eletrônico. A noite se aproxima em um ostinato que 

reproduz de forma não convencional a célula rítmica do maracatu através da utilização 

percussiva da programação eletrônica. 

 A fala “vinha tanta coisa no meu pensamento que eu nem sabia de onde vinha, 

só sei que até hoje, graças a Deus, eu não passei fome” evidencia a finalização do 

discurso enquanto a voz de Lenine introduz num jogo de pergunta e resposta, a canção 

propriamente dita: “Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte”. Note-

se que este diálogo musical – recorrente em toda Ponte – baseia-se na fórmula solista-

coro característica da cultura popular nas cantigas de roda e nos cantos de trabalho quando 

um líder “puxa” a cantoria e solicitando a participação ativa do restante do grupo. A idéia 

do coro se dá, na PARTE A, pelo dobramento da voz nos versos “vai na fonte (...); no 

horizonte; (...) pela ponte”. É interessante percebermos que a quebra da métrica – 

estabelecida no verso “esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha?” 

– é compensada pela sua repetição musical (rittornello). 
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 A PARTE B caracteriza-se pela simulação de um caráter improvisativo, feito pelo 

solista através de um novo registro de entoação, mais agudo e com estrutura métrica 

diferente da PARTE A – onde as rimas ocorrem seguindo uma nova estrutura. A PARTE 

B também relaciona solista e coro, mas diferentemente o coro não responde ao solista 

(líder) cantando um trecho próprio, surge com a missão de reforçar a mensagem 

afirmativa do líder através da repetição do trecho “a ponte não é para ir nem pra voltar, 

a ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento, a ponte”. É 

interessante perceber que a presença deste coro é, na verdade, induzida pelo compositor 

através do desdobramento de sua voz em melodias simultâneas: não existe, assim, um 

coro de pessoas reais cantando ao mesmo tempo; mas uma presença implícita de uma 

coletividade com a função explícita de intervir no diálogo musical. 

A PARTE A é reapresentada de acordo com a mesma estrutura anterior. A 

diferença é que agora ocorre a presença de mais solistas (como uma espécie de ripieno 

(grupo de solistas) num concerto grosso) que dialoga com o coro (tutti). Em paralelo a 

este reforço do plano vocal ocorre gradativamente o espessamento dos ruídos que 

simulam uma ambientação ao mesmo tempo aquática e cibernética, estabelecendo uma 

ambientação fictícia onde existissem “bolhas de ar metálicas” e “sapos eletrônicos” no 

universo desta canção. 

 A PARTE B* é uma PARTE B alterada – o que denota, mais uma vez, o ar de 

improviso característico deste trecho. A estrutura solista-coro é mantida conforme seu 

equivalente anterior. Uma idéia de desenvolvimento é evidenciada pela presença mais 

elaborada do cantar do solista (“a ponte é o abraço de braço de mar com a mão da maré”). 

O instrumental torna-se gradativamente mais denso à medida que a bateria assume o foco 

deste plano. Definida pelo ataque preciso e agressivo da caixa, afinada de modo a 

possibilitar que a ressonância dos harmônicos sustente o som por mais tempo133. 

 Retorna a PARTE A, sem maiores modificações, a não ser a presença do 

instrumental que terminou de se constituir e permanece desde a PARTE B* Esta 

recorrência sugere uma estrutura semelhante à forma rondó, que consiste no obrigatório 

retorno do mesmo trecho (parte/estrofe) intercalando-se outros. Uma espécie de “refrão 

estrófico”, ou estrofe recorrente. Este momento específico – de reapresentação – parece 

ter a finalidade de realizar uma espécie de “balanço contábil” da canção até aqui: sintetiza 

 
133 Aqui, a caixa da bateria soa como se estivesse regulada com a esteira suspensa (esticada). Esse recurso 
de afinação resulta no aproveitamento dos sons num registro médio-agudo e maior intensidade sonora. A 
bateria parece invadir o primeiro plano de escuta também pela sua insistente, mas econômica, aparição em 
momentos específicos da música. 
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a proposta inicial fundida às alterações musicais provenientes das digressões realizadas 

pelo texto. Ocorre um fato curioso: enquanto a canção cantada pela voz realiza uma 

reflexão fragmentada e descontínua sem explicitar uma relação de causa-efeito, a música 

dos instrumentos estabelece a construção de um discurso linear e cumulativo, que se 

desenvolve pela utilização da adição gradual de eventos sonoros que se incorporam e 

permanecem no decorrer de toda música até aqui. O acompanhamento musical apresenta, 

talvez, um pensamento mais textual do que a própria canção entoada pela voz. 

 Eis que desaba um INTERLÚDIO EMBOLADO. Esta foi a melhor forma que 

encontrei para definir o surgimento deste agente desestabilizador que rompe com a idéia 

de rondó que tínhamos até então: A aparição de uma nova voz e o retorno da voz infantil 

que conhecíamos na sua versão falada. Estas não se atêm mais àquela fala moderada, mas 

se embolam numa fala-canto a plenos pulmões. Pronunciam textos praticamente 

incompreensíveis atravessados pela dupla presença de uma voz-em-transe aparentemente 

caótica. É a realização de uma verdadeira polifonia, um contraponto vocal cerrado. 

Resultante de colagem de estúdio, este interlúdio vocal estabelece a ponte entre dois 

mundos, num diálogo-duelo: Caju e Castanha (que Lenine denomina “côco daqui”) e The 

Fabulous Trobadours (“côco de lá”). 

 O REFRÃO – Nagô, Na Golden Gate – é o grito que define o clímax enunciativo 

desta canção: a voz em registro agudo que canta-grita repetidamente o verso mais curto 

de toda canção. É um grito de invocação religiosa, no sentido de religare: ponte. Este 

mesmo ritual de anunciação possibilita uma inusitada sensação – “Nagô Na Golden 

Gate” – que por si só po(n)tencializa uma série de aproximações até o momento absurdas, 

mas agora permitidas e até desejadas. A percussão eletrônica é mais evidente ao 

reproduzir a levada do maracatu – que uma manifestação predominantemente percussiva, 

que utiliza um vasto repertório de baques, viradas e pontes de origem reconhecidamente 

religiosa. 

 Depois da invocação, a PARTE C introduz uma oração onde o texto em recitativo 

é marcadamente confessional. Surge pela primeira vez nesta canção a presença evidente 

de um eu lírico, em primeira pessoa, que relata ações de um passado não datado, mas 

contemporâneo. É possivelmente um eu-lírico-coletivo ou, quem sabe, o rei Nagô ou a 

ponte personificada em seu pronunciamento. Uma memória que engata as rimas de 

Golden Gate mesclando estrangeirismos e língua materna. A presença de um interlocutor 

– ainda que imaginário, ou ausente – aparece como decorrência da utilização do 

estrangeirismo, do outro. Este trecho poderia ilustrar e trazer à tona a temática do outro. 
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A questão da identidade poderia ser amplamente discutida a partir deste transe/ trânsito – 

questões referentes à nação como narração, conforme pensadores pós-coloniais podem 

ser encontradas neste disco de Lenine: 

“Como toda pessoa é uma porta, cada canção é uma ponte de cordas 
de nylon, que só tem sentido se houver um outro lado. Quando a 
Europa ia para os Fabulous Trobadours, o Nordeste já vinha do Caju 
e da Castanha. A corrente elétrica da cultura é sempre em mão-dupla: 
tudo que vai vem; tudo que toca é tocado também”.134 

 

Voltando aos aspectos da voz na PARTE C e PARTE C*: é utilizada de maneira 

diversa das partes anteriores. A expressividade da voz falada é comprovada pela ampla 

utilização de ruídos vocais, o uso de sons aspirados e airosos, a articulação de chiados e 

gemidos inseridos no meio do discurso de forma orgânica e não convencional. Note-se 

que a estrutura rítmica dos versos não é nada aleatória: ela obedece fielmente à batida do 

maracatu, em especial o baque da alfaia.135 Talvez seja esse o motivo pelo qual a voz 

também esteja sendo emitida num registro mais grave e misterioso. Mesmo sendo um 

texto aparentemente falado, existem pontos de evidente tratamento melódico e 

percussivo: as palavras “entreguei-te (...) leite (...) bilhete” têm sua sílaba tônica 

acentuada, não por coincidência, pela mesma nota musical. 

 

8 - A PALAVRA-CANTO É UMA PONTE 

 Depois de realizada uma breve análise de A Ponte, percebemos a Canção como: 

1) uma forma particular de articulação do pensamento; 2) inserida num contexto de 

enunciação que deve levar em conta todas as possíveis linguagens envolvidas, suas 

implicações culturais, materiais e históricas; 3) uma manifestação da voz humana que 

permite muito mais do que a mera expressão melódica dos fonemas presentes na fala 

cotidiana. 

Percebemos que a dissociação melodia-letra nem sempre é benéfica para a análise 

da canção, pois isso pressupõe a canção como um mosaico constituído de forma híbrida, 

e não como uma obra de arte única. Este pensamento divisionista proporciona, muitas 

vezes, um estudo fragmentado e estéril que preconiza o “esquartejamento do cadáver para 

fins de pesquisa” a fim de provar a existência de uma “anatomia” comum. Não existe uma 

única anatomia: cada canção possui seu próprio corpo. 

 
134 Nota de rodapé de A Ponte. 
135 Alfaia é um instrumento de percussão típico do Maracatu. É um grande tambor de couro, que lembra de 
longe um maracanã (surdo) de escola de samba. É tocado com as duas mãos, ambas com baqueta. 
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Estudar uma canção é antes de tudo ouvi-la. Uma canção é uma escritura que se 

lê com os ouvidos. Um estudo que parta da utilização das canções como foco de reflexão 

deve levar em conta toda a complexidade presente e inerente ao gênero: relações entre 

letra e melodia, arranjo, instrumentação, interpretação e toda uma gama de 

intertextualidades e intermusicalidades: as relações com outros textos, a relação com a 

cultura popular, com outras manifestações artísticas que versam sobre um mesmo tema. 

Encontramos, em A Ponte, uma série de referências tanto à cultura popular, como a 

reflexões sobre cultura, sociedade e relações interculturais. Nagô na Golden Gate.  
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Resumo 

Este artigo discute a relação entre a botânica e literatura no romance indianista Iracema: lenda do 

Ceará, escrito em 1865 por José de Alencar. Trata-se de um romance ambientado no século XVI 

no Ceará.  Neste contexto, apresenta uma coleta etnopoética realizada na Chapada de Ibiapaba – 

Ceará, com o objetivo de compreender mito e ciência - um novo romance, uma nova aliança. 

 
 

Abstract 

This article discusses the relationship between botany and literature in the novel indianist 

Iracema: legend of Ceará, written in 1865 by José de Alencar. It is a novel set in the sixteenth 

century in Ceará. In this context, presents a collection etnopoetic, this collection was done in 

Chapada Ibiapaba - Ceará, with the goal of understanding science and myth - a new novel, a new 
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INTRODUÇÃO 

A relação homem-planta não é nova, pelo contrário, é tão antiga quanto a própria 

existência humana na Terra, suas experiências com as espécies foram registradas após 

alguns homens testarem com animais, outros esfregado na pele, cheirado, mordido, 

comido, extraindo seus óleos, raízes, frutos, folhas e sementes.  

A prática do uso de plantas também se faz presente na medicina popular, a 

fitoterapia caminha na trilha aberta pelos mitos populares pertencentes à cultura dos 

povos egípcios, africanos, indígenas, ambos conhecedores da flora medicinal, dos 

segredos das plantas, raízes e folhas sob forma de chás, infusões, defumadores entre 

outros, aplicados em rituais para cura.  

Segundo Nepomuceno (2004, p.50), o chamado Continente Africano “é o 

fantástico berço de muitas plantas e animais e dos primeiros homens, onde deuses vivem 

nas folhagens, pedras, árvores, águas e disfarçados de bichos”. Foram dos mestres de 

feiticeiros e xamãs, conhecedores dos segredos da mais humilde erva à mais frondosa 

árvore, que surgiram as especiarias e as surpreendentes formas de uso. 

Para Diegues (2000, p. 91), “nas representações simbólicas das sociedades 

primitivas e tradicionais existe uma simbiose entre o homem e a natureza”, que se 

manifesta tanto no campo das atividades do fazer, do conhecer e das técnicas 

patrimoniais, quanto no campo simbólico. Essa simbiose é bem nítida nas sociedades 

indígenas brasileiras, como se pode observar o fator tempo – o tempo para pescar, caçar 

e plantar é determinado por mitos ancestrais, relacionados, por exemplo, ao aparecimento 

de constelações estelares no céu. 

Assim, os estudos sobre plantas podem estar inseridos em contextos complexos, 

englobando vários campos de saberes, que vão, de muitas formas, moldá-los, de modo 

que muitas peculiaridades não podem ser entendidas se não levar em consideração fatores 

sociais, culturais, históricos entre outros.  

Para Araújo (1985), foram os índios que nos transmitiram os preceitos religiosos 

e mágicos da cura pela defumação, utilizando-se de cachimbos com plantas alucinógenas 

para que o pajé contemple Tupã, a fim de buscar o segredo de cura do doente. Tanto o 

médico naturalista Von Martius, como o antropólogo Lévi-Strauss, deixaram relatos 

importantes sobre a utilização da flora brasileira que serviram e continuam servindo de 

elementos de referência e de consulta para pesquisadores de diversas áreas, incluindo a 

literatura.  
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Von Martius, autor do primeiro tratado sobre a flora do Brasil, composto por cinco 

volumes - A flora brasileira se configura como um referencial para José de Alencar ao 

retratar sobre a flora no romance indianista Iracema. Von Martius (1979) através de suas 

viagens pelo Brasil, no período de 1817 a 1820, ficou conhecido como o primeiro 

etnógrafo que estudou cientificamente os nossos índios, descrevendo e investigando-lhes 

o organismo, as doenças, a medicina, a psicologia, o uso de plantas medicinais, e o 

primeiro a classificá-las, seus estudos servem de marco inicial à etnografia científica 

brasileira e alguns o chamam de “pai da Etnologia brasileira”. 

No período de 1959 a 1961 ocorreu uma expedição científica pelo Ceará, chefiada 

pelo botânico Freire Alemão, a seu pedido um antigo morador, Sr. Antônio Marques 

Assunção, escreve um manuscrito inédito, Termo de Viçosa, a partir das suas observações 

feitas durante os rituais indígenas, bem como a dedicação destes na fabricação de uma 

bebida utilizada nos rituais e conhecida como o vinho da mandioca, cauhin. Estes rituais 

ocorreram em Vila Viçosa Real – Ceará, local que inspirou Alencar em descrevê-lo como 

um dos locais percorridos pelos personagens da obra Iracema. Para melhor elaboração do 

manuscrito, o Sr. Assunção utilizou como referencial teórico a Seção Etnográfica e 

narrativa de viagem, documento resultante da Comissão Científica de Exploração do 

norte do país, cujo dirigente era Gonçalves Dias, considerado um dos mais importantes 

romancistas da literatura brasileira, exercendo a função dentre os índios, inclusive de 

etnólogo relatando em suas obras fatos históricos e a vida dos índios, apresentado-os 

como “o bom selvagem” (MAIA, 2010). 

Neste cenário, a literatura assume uma gama de saberes: “todas as ciências estão 

presentes no monumento literário [...] o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem 

derradeiro; não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe algo das coisas” (BARTHES, 

1972, p.19).  

  A compreensão do que lemos ativa nossa imaginação, nossa memória, criando e 

guardando passagens e etnopaisagem de inúmeros personagens, tempos e lugares (re) 

significando experiências, imergindo dos nossos sentidos as mais diversas emoções, as 

tantas memórias que ultrapassam o que é do acúmulo, está “longe de ser o relicário ou a 

lata de lixo do passado” (CERTEAU, 2000, p.163). A memória do leitor está a serviço do 

devir e do advir - se desloca no tempo num trânsito de mão dupla, de idas e vindas, vindas 

e idas, assim as leituras de textos literários auxiliam na compreensão desse universo.  
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OBJETIVOS 

Este artigo discute a relação entre botânica e literatura no romance indianista 

Iracema: lenda do Ceará, escrito em 1865 por José de Alencar. O que se pretende mostrar 

a partir deste artigo, é a ocorrência de uma proposta de interpretação de leitura pelo prisma 

de uma visão contextualizada, uma vez que a natureza não está dissociada da história da 

humanidade e muito menos das manifestações culturais que a cerca. Neste contexto, o 

artigo apresenta um estudo sobre a flora descrita em um dos cenários da obra, Chapada 

de Ibiapaba – Ceará/Brasil, também conhecida nos pólos turísticos como Serra Grande. 

A METODOLOGIA DA PESQUISA 

Local de estudo 

A Chapada da Ibiapaba está localizada a 320 km de Fortaleza capital do estado do 

Ceará, se estendendo aos limites ocidentais do estado na fronteira que separa os estados 

do Ceará do Piauí e possui uma extensão de 110 km com altitudes que variam de 800 a 

1.100 m. A vegetação predominante é a Caatinga, mas outros três tipos vegetacionais são 

encontrados na região: a Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular (Mata Úmida, 

Serrana), a Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Mata Seca) e o Carrasco – caatinga, 

cerrado e mata seca (FIGUEIREDO, 1997). 

No decorrer do mês de abril de 2011 foi realizada uma excursão de campo para a 

realização da coleta das espécies vegetais, descritas na obra literária Iracema. A excursão 

de coleta foi realizada em fragmentos de matas e em áreas de cachoeira da Chapada de 

Ibiapaba nos municípios de Ipu e Ibiapina. Os nomes Ipu e Ibiapina vem do tupi. Ipu 

significa: ig – água, e pu - queda; Ibiapina terra pelada, através da junção dos termos yby 

- terra e apin - rapado, pelado (NAVARRO, 2005). 

O território do município de Ipu se estende em 25% sobre a serra da Ibiapaba e 

75%, ao longo do rico vale do riacho Ipuçaba - no sopé da serra, prolongando-se pelo 

sertão. Neste local ficam os campos do Ipu, aonde teria nascido a índia tabajara Iracema, 

célebre personagem do romance de José de Alencar. Também em Ipu destaca-se a Bica 

de Ipu, formada por quedas das águas que vem da serra, constando como cenário do 

romance - local que Iracema tomava banho e no qual encontrou Martim Soares Moreno, 

soldado português. Já Ibiapina está localizada no centro da Serra de Ibiapaba, cujo 

município é dividido em quatro distritos: Ibiapina, Alto Lindo, Betânia e Santo Antônio 

da Pindoba.  
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Localização do Estado do Ceará/Brasil139  

 

Não se pode deixar de citar que o acesso aos locais da coleta se deu através de um 

mapa que foi elaborado tendo como referenciais - o mapa do Ceará e um roteiro planejado 

a partir da leitura do romance, ou seja, os caminhos e trilhas percorridos por Iracema, 

além da importância das próprias anotações que foram feitas em agendas, cadernos, 

papéis soltos, fotos e filmagens sobre o que ocorria durante o transcurso, como conversas 

com os habitantes do entorno dos respectivos locais. Importância não só para avivarmos 

nossa memória numa tentativa de recomposição das paisagens do romance, unindo fatos, 

geográficos, históricos, botânicos, mas principalmente para (re) descobrirmos as 

descobertas que íamos fazendo, suscitando outras reflexões e seus significados ao longo 

da excursão. Essas práticas remetem ao pensamento de Alencar (1956, p.127) - “O 

caminho no estado selvagem não existe; não é coisa de saber. Faz-se na certa direção, 

âquele que o tem e o dá, é realmente senhor do caminho”.   

 
139 Mapa do Ceará http://www.google.pt/imgres?q=mapa+estado+do+cear%C3%A1+Brasil&hl=pt-
PT&biw=1376&bih=690&gbv=2&tbm=isch&tbnid=W5gTDmGOZHFMaM:&imgrefurl=http://www.gui
anet.com.br/ce/mapace.htm&docid=RQ4uIBmZlQHmtM&imgurl=http://www.guianet.com.br/ce/mapace
.gif&w=412&h=413&ei=pwb3ToHJE4PV8gOj5_2ZAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=145&dur=3
478&hovh=225&hovw=224&tx=119&ty=104&sig=116923313356577671994&page=1&tbnh=160&tbn
w=160&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0. Acesso em: 15/10/2011. 
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A criação literária se revela como instância complexa, repleta de variadas 

significações como ressalta Cândido (2006, pp.13-14) que para compreensão de uma obra 

só é possível “fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em 

que o velho ponto de vista que explica fatores externos, quanto o outro, norteado pela 

convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos 

necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda que o externo (no caso o social) 

importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento de estrutura, 

tornando-se, portanto, interno”.  

Entretanto, é importante ressaltar que este artigo apresenta apenas um dos diversos 

locais - Chapada de Ibiapaba que provém do tupi e significa lugar de terras altas, que 

compõem a diversificada paisagem descrita no romance legada pelos índios tabajaras 

denominados por Alencar como os senhores do caminho, em tupi – os senhores da aldeia. 

 

Planejamento da amostragem 

A amostragem de material botânico reprodutivo e/ou vegetativo foi realizada 

através de caminhadas aleatórias nos fragmentos vegetais que possuíam indicações da 

localização no respectivo romance. No campo, foram anotados dados referentes à 

localização da espécie, hábito, altura (no caso de arbóreas, estimados usando-se como 

comparação a vara de coleta de tamanho conhecido), presença de látex e cor das flores 

e/ou frutos. Cada local de coleta foi devidamente georeferenciado utilizando um GPS 

(Global System Positioning). 

  A coleta de material botânico foi feita usando as técnicas usuais para coleta de 

material em campo. As amostras foram herborizadas conforme os procedimentos usuais 

em trabalhos de levantamentos florísticos (MORI et al. 1989) e identificadas com o 

auxilio de especialistas, chaves de identificações e/ou por comparação com coleções dos 

Herbários Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/Natal-Brasil. Ressalta-

se que toda a coleção foi depositada no Herbário da UFRN.  

Os espécimes foram agrupados em famílias de acordo com o sistema APG III 

(2009). Os autores das espécies foram confirmados nas bases de dados disponíveis na 

internet (Missouri Botanical Garden, 2008) e com o apoio do aplicativo Plantminer 2010 

(CARVALHO et al., 2010). 
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RESULTADOS 

A coleta etnopoética 

 

Na “floresta” de Iracema é possível realizar uma coleta etnopoética, pois o 

romance contempla especificidades culturais indígenas, um universo de símbolos, bem 

como propicia trilharmos por caminhos comuns entre literatura e botânica.  

“A etnopoética pode, de fato, permitir representações artísticas, 
incluindo símbolos, mitos, cultos, [...] a palavra ‘etnopoética’ aparece 
espontaneamente com base em termos usados anteriormente como 
etno-história, etnomusicologia, etnofarmacologia, e outros. Ela se 
refere a uma redefinição de poesia em termos das especificidades 
culturais, com ênfase nas tradições ‘pagãs’, ‘tribais’ [...] A etnopoética 
já existe há milênios [...] é a poesia da experimentação do potencial 
humano em todos os tempos e lugares” (ROTHENBERG, apud 
SANTOS, 2007, pp. 82-84).   
 

Acredita-se que na floresta há o despertar da imaginação e a riqueza da diversidade 

de elementos a serem observados e desvelados pela ciência. “Desde o início, as bordas 

das florestas demarcaram o mundo dos homens, impuseram os limites de um universo 

tenebroso onde eles se perdem [...] e onde dão livre curso à sua imaginação” 

(BALANDIER, 1999, p. 122).  Para Balandier (1999), é no Romantismo que volta a 

“habitação” da floresta, o “habitar” a natureza, a ser menos preocupado em conhecê-la 

para possuí-la e dela retirar o poder. A partir de alguns fragmentos de Iracema, nota-se o 

habitar relacionado à sobrevivência, o pajé do fumo extraído da planta, como das folhas 

da jurema, em transe e baforadas recebe em sonhos e invocação seus deuses como Tupã, 

o qual lhe confere poderes mágicos de cura, e Iracema prepara com a jurema o licor 

entorpecente ingerido pelos indígenas. Essas práticas pelo torpor, ainda continuam 

presentes na medicina popular como dos cantimbós, que receberam influências da 

medicina indígena.  

Neste aspecto, outra contribuição importante, conforme visto anteriormente são 

os estudos de Lévi-Strauss, este considerado como um dos iniciadores da área da 

Etnobiologia. Strauss defende a idéia de que as espécies animais e vegetais são úteis e 

interessantes porque são primeiramente conhecidas. Além disso, o autor acredita que os 

conhecimentos tão detalhados de tantas culturas não se devem só a utilidade prática, mas 

também para questões de sobrevivência, o “pensamento selvagem” diferencia-se do 

científico por ser analógico, um se aproxima da bricolagem e poesia, o outro da lógica de 

contradições. 
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Na Chapada de Ibiapaba foram coletadas dez espécies vegetais, a saber: oiticica, 

Licania rigida Benth. (Chrysobalanaceae); craúta ou gravatá, Bromelia pinguim L. 

(Bromeliaceae); ananás, Ananas comosus (L.) Merril (Bromeliaceae); caju, Anacardium 

occidentale L. (Anacardiaceae); juazeiro,  Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae); 

carnaúba, Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore (Arecaceae); jurema-branca, Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. (Fabaceae); benjoim, Styrax paralleloneurus Perkins 

(Styracaceae); ubaia, Eugenia pyriformis Cambess. (Myrtaceae) e jatobá, Hymenaea 

courbaril L. (Fabaceae). 

          

A oiticica faz parte da paisagem da respectiva Chapada, 

esta considerada pela nação tabajara como um presente de 

Tupã, local aonde nasceu Iracema, “[...] a morena virgem 

corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira 

tribo, da nação tabajara [...] banhava-lhe o corpo a sombra da 

oiticica” (ALENCAR, 1956, p.13). 
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Da craúta, espécie de bromélia vulgar, se extrai o linho, no romance é no uru, 

cesto feito de palha matizada que a índia traz “os alvos fios de craúta, as agulhas de juçara 

com que tece a renda [...]” (Idem, p. 13).  

O ananás é utilizado como alimento, assim como os frutos do cajueiro, estes 

também servem para fabricação de vinho, e parte da crença que é uma bebida para 

fortalecer o guerreiro, mas tomada em excesso abate a coragem do herói, além de ser uma 

planta também usada pelos guerreiros como esconderijo, e é através da sua floração que 

os índios se situam no tempo.  

A nação tupi faz do caju um de seus mais completos e importantes alimentos, pois 

os índios tupis como habitantes autóctones do nordeste do Brasil, conheciam muito bem 

o caju, logo seu próprio nome é originário dos indígenas, a palavra acaiu, de origem tupi 

significa noz que se produz. No romance há um ritual em que os tabajaras entoam à Jaci 

(lua) um canto que menciona a fruta: “Veio do céu a esposa do sol; já volta o rosto para 

ver seus filhos. Ela traz as águas que enchem os rios e a polpa do caju” (Idem, p.55). 

Nas sombras dos juazeiros se encontra a taba do Pajé, ou seja, a grande taba da 

nação tabajara se situa em um dos vales da Chapada; “e mais longe, pendurada no 

rochedo, à sombra dos altos juazeiros, a cabana do Pajé” (Idem, p. 15). Nesta cabana há 

esteiras que são feitas das folhas da carnaúba, o pajé se senta na esteira e na porta da oca 

fuma o cachimbo, meditando os sagrados ritos de Tupã, assim como a troca da fumaça da 

despedida; conforme mencionado, o fumo é obtido das folhas da jurema e desta também 

é feito o licor, considerado a bebida sagrada de Tupã. Também são sobre as esteiras que 

são ofertados os restos da caça e os vinhos.  
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A jurema norteia o romance, a virgem índia, portadora dos segredos da mata da 

jurema e guardiã dos licores sagrados, estando com desejo de agradar Martim, o qual se 

sentia melancólico pelas saudades de sua pátria, deu a ele uma porção de licor para que 

sonhasse com sua terra distante, gerando um estado de êxtase no guerreiro português. 

Para perfumar a rede com intuito de guardar sono calmo e doce, Iracema utiliza a 

resina do beijoim. A ubaia se configura como esconderijo para o sabiá do sertão “[...] 

mavioso cantor da tarde, escondido nas moitas espessas da ubaia, soltava já os prelúdios 

da suave endecha” (Idem, p. 34).  

A presença do jatobá e sua simbologia se faz na paisagem contemplada em 

Ibiapina “aonde a serra quebrava para o sertão [...] crescia um frondoso jatobá, que 

afrontava as árvores do mais alto píncaro da serrania” (Idem, p. 64), local aonde foi 

levantada a taba da nação pitiguara, visando ficar mais próxima da nação inimiga, 

tabajara, cujo chefe se chama Jatobá. 

Os homens sempre buscaram na natureza e na reflexão de si mesmos compreender 

melhor o mundo em que vivem. Alencar descreve uma floresta mais rarefeita, no Nordeste 

brasileiro, limitando-se a áreas dentro do sertão, e mais no interior se estendendo aos 

leitos e cabeceiras de rios, olheiros de água, encostas e vales. Neste cenário compreende-

se na obra, uma dimensão da visão do autor relacionada à preservação da natureza que se 

dá através dos personagens da nação tabajara, seus conhecimentos sobre a rica fauna e 

flora, bem como o abrigo e esconderijo diante das perseguições dos colonizadores, além 

de ser seus campos de caça, enfim, o respeito à floresta para a qual dependia sua 

sobrevivência: [...] toda esta terra nós guardamos as serras donde manam os córregos [...]” 

(Idem, p. 21). 

A concepção do homem e suas relações com seu entorno, ou seja, sua condição 

humana é demonstrada “em toda grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, de 

música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a condição humana” 

(MORIN, 2003, p.40). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iracema reivindica ser um possível olhar diante da re (construção) do 

conhecimento, implicando em outras formas de pensar, propiciando um diálogo entre 

saberes, entre ciência e literatura, uma perspectiva de olhar voltado à compreensão dos 

homens que elas encerram, ou seja, ofertando outras possibilidades de compreensão de 

si, do outro e da natureza, por vias de aproximação da realidade, em suas múltiplas formas 

de recepção e apreensão da sociedade, uma vez que a arte, como a literatura, não tem 

obrigação de explicar nada, não é um discurso lógico e árido, nesse sentido, não explica 

nada por conceitos, ela nos traz a compreensão de certos aspectos do mundo.  

Neste contexto, o discurso literário se propaga nesta mediação, assim como, por 

exemplo, faz a história nutrindo-se da experiência humana de uma determinada época, 

buscando registrá-la pela mediação da palavra. Entretanto, ressaltamos que o discurso 

ficcional não possui nenhum comprometimento com o real vivido, não exigindo a rigor o 

trabalho com a pesquisa documental, o qual compete no caso, ao historiador, mas também 

não significa que o discurso ficcional seja avesso ao real, pois se utiliza de outras maneiras 

de captar o real, em que os limites da criação e imaginação são mais amplos que aqueles 

permitidos pelo historiador.  

Dessa forma, a criação literária revela todo um potencial como fonte para estudos 

em diversos campos, parafraseando o médico e biólogo Henri Atlan – os mitos são relatos 

abertos às diversas interpretações, um alargamento de possibilidades proporcionando 

outros diálogos.  
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E-PORTFOLIO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO 

E-portfolio in teacher education - multiple case study 

 

GONÇALVES, Susana Oliveira140; MESA, Lourdes M.141; & LAMAS, Estela P. Ribeiro142  
 

Resumo 

O presente artigo evidencia o equilíbrio entre o E-Portfolio para a aprendizagem e para a 
avaliação pela apresentação da primeira análise efetuada aos E-Portfolia de professores do 
Mestrado de Ensino de Educação Musical no Ensino Básico, da Escola Superior de Educação 
Jean Piaget/Arcozelo, no contexto de desenvolvimento do Espaço Europeu do Ensino Superior 
(EEES). A análise realiza-se no âmbito de um trabalho de investigação – múltiplo estudo de caso 
– cujo objetivo é analisar o equilíbrio entre o E-Portfolio para a aprendizagem (centrado nos 
propósitos do aluno) e para a avaliação sumativa (centrado nos propósitos da instituição), com o 
objetivo de um desenvolvimento profissional ao longo da vida. Esta análise, ainda que seja a 
primeira de outras recolhas de dados a realizar, cujas técnicas privilegiadas são a entrevista, a 
observação e a análise documental, permite constatar a presença do E-Portfolio com os dois 
propósitos, contrariando a tendência de implementação do E-Portfolio com propósitos sumativos 
em detrimento do E-Portfolio para a aprendizagem. Assim, o E-Portfolio constitui-se como 
ferramenta de apoio ao desenvolvimento profissional ao longo da vida, sendo o equilíbrio entre 
os dois propósitos algo positivo para o professor em formação, porque por um lado reflete ao 
longo do processo (E-Portfolio com o propósito de apoio à aprendizagem) e no final reflete sobre 
as competências construídas até dado momento (E-Portfolio com propósitos de avaliação 
sumativa).   

Abstract 

This article shows the balance between the E-Portfolio for learning and for assessment by 
presenting the first analysis made to E-Portfolio Mestrado em Ensino de Educação Musical no 
Ensino Básico Jean Piaget / Arcozelo in development context of the European Area of Higher 
Education (EAHE). The analysis is carried out under a research - multiple case study - which 
focuses on analysing the balance between the E-Portfolio for learning (focusing on the student's 
purposes) and summative assessment (focusing on the institution's purposes) with the goal of a 
professional development throughout life. This analysis, although it is the first of other data 
collection technique«es to perform which are privileged to interview, observation and document 
analysis, enables detection of the presence of E-Portfolio with two purposes, bucking the trend 
of implementing the E-Portfolio summative purposes at the expense of E-Portfolio for learning. 
Thus, the E-Portfolio was established as a tool to support professional development throughout 
life, with the balance between the two purposes of a good thing for the teacher education, because 
on one hand reflects throughout the process (with E-Portfolio the purpose of learning support) 
and in the end reflects on the skills built up one point (E-Portfolio for summative assessment 
purposes). 

 

Keywords: E-Portfolio, the European Area of Higher Education, Lifelong Learning, Teacher Education 

Palavras-chave: E-Portfolio, Espaço Europeu do Ensino Superior, Aprendizagem ao Longo da Vida, Formação de 

Professores. 
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INTRODUÇÃO 

Investigações recentes revelam que o E-Portfolio na Formação de Professores 

é implementado com ênfase nos propósitos de avaliação sumativa em detrimento do 

propósito de servir de apoio ao processo de aprendizagem e portanto ao 

desenvolvimento profissional ao longo da vida. Por conseguinte, torna-se 

fundamental que as Instituições de Ensino Superior implementem na Formação de 

Professores um E-Portfolio centrado no professor em formação como instrumento de 

apoio à aprendizagem. Impõe-se um equilíbrio entre o E-Portfolio para a 

aprendizagem e para a avaliação sumativa, no sentido de um E-Portfolio para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida (BARRETT, 2009a, 2009b, 2011). 

O presente trabalho de investigação procura dar resposta à seguinte pergunta 

de partida: De que forma o equilíbrio entre o E-Portfolio para a aprendizagem e para 

a avaliação sumativa na Formação de Professores constitui um instrumento 

potenciador ao desenvolvimento profissional ao longo da vida? A resposta à questão 

anterior persegue os seguintes objetivos:  

Analisar as competências inerentes à construção do E-Portfolio para a 

aprendizagem: 

Analisar a perspetiva do professor em formação na construção do E-

Portfolio para a aprendizagem; 

Analisar a perspetiva da Instituição do Ensino Superior na 

implementação do E-Portfolio para a aprendizagem na Formação 

de Professores; 

Analisar como se combinam estas duas perspetivas. 

Analisar as competências inerentes à construção do E-Portfolio para a avaliação 

sumativa: 

Analisar a perspetiva do professor em formação na construção do E-

Portfolio para a aprendizagem a avaliação sumativa; 

Analisar a perspetiva da Instituição do Ensino Superior na 

implementação do E-Portfolio para a avaliação sumativa na 

Formação de Professores; 
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Analisar como se combinam estas duas perspetivas. 

Analisar o equilíbrio criado na implementação do E-Portfolio para a 

aprendizagem e para a avaliação sumativa na perspetiva do professor em 

formação e da Instituição do Ensino Superior. 

As análises anteriores permitem perceber como é que no quadro das 

Instituições de Ensino Superior estas interações (professor formador e professor em 

formação) concorrem para a concretização de um E-Portfolio que se quer para o 

desenvolvimento profissional ao longo da vida.  

Contexto Europeu – Desafios da Europa do Conhecimento 

O desenvolvimento do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES) é o 

contexto do Ensino Superior dos países signatários e apoiantes da Declaração de 

Bolonha (1999), entre os quais Portugal. O apelo ao desenvolvimento do EEES por 

quatro países europeus (Alemanha, França, Reino Unido e Itália) em 1998, 

concretizou-se com a Declaração de Sorbonne que defende a construção de uma 

Europa do Conhecimento, porque  

“Europe is not only that of the Euro, of the banks and the economy: 
it must be a Europe of knowledge as well. We must strengthen and 
build upon the intellectual, cultural, social and technical 
dimensions of our continent” (SORBONNE JOINT 
DECLARATION, 1998, p. ). 

A Europa do Conhecimento exige, segundo estes países, o desenvolvimento de 

um EEES que possibilite a mobilidade de alunos e docentes, sendo a comparatibilidade 

e a compatibilidade dos sistemas educativos do Ensino Superior uma exigência 

(SORBONNE, 1998). 

O apelo teve a adesão de 25 países europeus em 1999, que conjuntamente com os 

quatro signatários da Declaração de Sorbonne (1998) assinaram a Declaração de Bolonha 

(1999), aos quais se juntaram 18 países europeus ao longo da primeira década do século 

XXI. A Declaração de Bolonha baseia-se nos princípios subjacentes à Declaração de 

Sorbonne (1998), acrescentando-lhe a meta de até 2010 estar criado o EEES. 

Durante a primeira década do século XXI, o Processo de Bolonha contabilizou 

seis conferências bienais em seis cidades europeias diferentes, que reuniram o Bologna 

Follow-up Group (BFUG), com o objetivo de avaliar e estabelecer objetivos para a 

criação do EEES até 2010. 
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Em 2010, o BFUG reúne-se na Conferência de Budapeste-Viena e reconhece 

que apesar dos inegáveis avanços na criação do EEES, ainda existe um longo 

percurso a percorrer, porque  

“Recent protests in some countries, partly directed against 
developments and measures not related to the Bologna Process, 
have reminded us that some of the Bologna aims and reforms have 
not been properly implemented and explained. We acknowledge 
and will listen to the critical voices raised among staff and 
students. We note that adjustments and further work, involving 
staff and students, are necessary at European, national, and 
especially institutional levels to achieve the European Higher 
Education Area as we envisage it” (EUROPEAN COMMISSION, 
2010, p. 1). 

 

Nesse sentido, o BFUG estabelece na Conferência de Leuven/Louvain-la-

Neuve (2009), metas para a nova década (2010-2020) no sentido de desenvolvimento 

do EEES entre as quais, salienta-se apenas uma, por ser aquela para a qual o E-

Portfolio poderá contribuir, tendo em conta o âmbito da investigação em decurso – 

desenvolvimento da Aprendizagem ao Longo da Vida. Enquanto na primeira década 

do século XXI a meta é o desenvolver a consciência no sentido da importância da 

Aprendizagem ao Longo da Vida, atualmente impõe-se o seu desenvolvimento nas 

Instituições de Ensino Superior.  

 

E-Portfolio – Instrumento de apoio à Aprendizagem ao Longo da Vida  

 

Neste contexto de desenvolvimento do EEES, surge o E-Portfolio na 

Formação de Professores como uma ferramenta atual e pertinente, devido à crescente 

importância desde os anos noventa do século XX até ao momento e às conclusões de 

trabalhos de investigação que o apontam como instrumento de avaliação para a 

aprendizagem potenciador e favorecedor do desenvolvimento de competências 

inerentes ao desenvolvimento profissional ao longo da vida. 

O E-Portfolio exige e favorece o desenvolvimento da competência 

informática. Dominar as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) é 

indispensável à integração satisfatória do indivíduo na sociedade ao longo da vida. A 

competência informática é, por conseguinte, considerada como competência chave 

(EURYDICE, 2002) na sociedade atual. Entende-se por competência informática: 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 274 

“o conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
conductas que capacitan a los indivíduos para saber cómo 
funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para 
conseguir objetivos específicos” (COMISIÓN MIXTA CRUE-
TIC; REBIUN, 2009, p. 7). 

As Instituições de Ensino Superior têm, por isso, de integrar nos planos de 

estudos a competência informática com caráter transversal, porque ela é desenvolvida 

em todas as áreas curriculares e é utilizada em contextos diversos. Ela não constitui um 

saber específico de determinada área do conhecimento (GEWERC & ALONSO, 2011, 

p. 21). 

Associado ao desenvolvimento da competência informática, surge a reflexão 

como competência potenciada pela construção do E-Portfolio. No entanto, investigações 

recentes admitem uma maior frequência do E-Portfolio como instrumento para a 

avaliação sumativa (centrado nos propósitos da instituição) do que d E-Portfolio como 

instrumento de apoio à Aprendizagem ao Longo da Vida (centrado nos propósitos do 

professor em formação). 

As práticas educativas centradas nos propósitos da Instituição de Ensino Superior 

deve-se ao facto da administração central apostar na qualidade da Formação de 

Professores no sentido mais burocrático do que no sentido de um encorajamento de 

práticas educativas inovadoras que possibilitem uma aprendizagem centrada no 

professor em formação (LAMAS & MONTERO, 2011). 

A responsabilidade das Instituições do Ensino Superior é fulcral no paradigma 

educacional vigente, porque “Teachers’ educators provide an implicit model of 

performance that teachers can later reproduce with their students.” (LAMAS & 

MONTERO, 2011, p. 283). Portanto, a formação centrada no futuro professor possibilita 

que este se assuma de forma mais convicta como o professor que cria condições para que 

os seus alunos se conduzam pela autoavaliação, pela autorregulação, pela metacognição. 

Estamos, pois, numa Formação de Professores sustentada na aprendizagem centrada no 

aluno. 

Por conseguinte, impõe-se a necessidade de criar um equilíbrio entre estes dois 

propósitos no processo de implementação do E-Portfolio na Formação de Professores. 

Este equilíbrio é justificado e possível. Ora vejamos. 

No E-Portfolio para a aprendizagem, o professor em formação reflete sobre o 

processo de aprendizagem. Ao refletir de forma retrospetiva o professor autoavalia-se. 

O desenvolvimento da reflexão retrospetiva promove a reflexão prospetiva, que 

associada à autoavaliação cria condições à autorregulação do processo de formação em 
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direção à metacognição, que consiste na consciência de como se procede o seu 

desenvolvimento profissional. Assim, o desenvolvimento profissional realiza-se através 

da reflexão cíclica e em espiral, em que o profissional procede a uma reflexão 

retrospetiva; procura compreender a situação e as causas da situação problemática 

(reflexão retrospetiva); procede a uma conceptualização pela construção de um novo 

significado da situação observada pelo diálogo entre a retrospeção e as teorias, 

caminhando para a reflexão prospetiva, que consiste numa nova abordagem da ação pelas 

estratégias por ele pensadas. O profissional regressa à ação, primeira fase do ciclo de 

reflexão, agora com uma nova abordagem. Neste sentido, o E-Portfolio para a 

aprendizagem assenta na reflexão cíclica em espiral promotora do desenvolvimento 

profissional ao longo da vida (DEWEY, 1964; KOLB, 1984; SCHÖN, 2000; VASALOS 

& KORTHAGEN, 2005). 

Portanto, quer no E-Portfolio para a aprendizagem, quer no E-Portfolio para 

avaliação sumativa, o professor em formação recorre à reflexão do processo (série de 

acontecimento ao longo do processo de ensino-aprendizagem) e do produto (resultado 

do processo no final de uma unidade curricular) da sua aprendizagem, etapas importantes 

de reflexão sobre o processo de aprendizagem. 

Enquanto, no caso do E-Portfolio para a aprendizagem, a instituição procede à 

avaliação formativa baseada no feedback e no feedforword, no que concerne ao E-

Portfolio para avaliação sumativa, realiza uma avaliação do E-Portfolio como produto. 

A avaliação sumativa tem caráter retrospetivo pelo feedback fornecido e caráter 

prospetivo assente no feedforword, potenciando desta forma a continuação do E-

Portfolio por parte do professor em formação. No E-Portfolio com o propósito de 

avaliação sumativa, o professor em formação apresenta as competências atingidas 

procedendo à justificação. Assume-se como momento de balanço das competências 

construídas até àquele momento. 

Sintetizando, a implementação do E-Portfolio por parte das Instituições do 

Ensino Superior na Formação de Professores tem de ter a preocupação de incutir nos 

professores em formação a necessidade de uma reflexão cíclica em espiral necessária ao 

desenvolvimento de um E-Portfolio para a aprendizagem, ao mesmo tempo que suscita 

a necessidade de um balanço das aprendizagens/competências adquiridas até 

determinado momento, possibilitando às Instituições do Ensino Superior uma avaliação 

sumativa. Está criado o E-Portfolio onde o equilíbrio entre a Aprendizagem ao Longo da 

Vida e a avaliação sumativa se concretizam e se fundem, porque a própria avaliação 

sumativa, constitui um ato de reflexão, de avaliação por parte do professor em formação. 
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Método 

O presente trabalho de investigação apoia-se no paradigma qualitativo que 

assume a preocupação pela compreensão dos fenómenos sociais e humanos e a 

complexidade de investigar um sistema aberto como o fenómeno social em constante 

mudança, devido às interações humanas e à troca de subjetividades entre os 

investigadores e os objetos de estudo – dupla hermenêutica da ação. Quer o 

investigador, quer os objetos de investigação possuem um background (social, 

cultural e pessoal) que influencia a análise do mundo social e que por conseguinte 

cria durante o trabalho de investigação uma troca de subjetividades. A consciência 

da subjetividade cria condições ao investigador qualitativo de ser o mais objetivo 

possível nas suas análises. A subjetividade está inevitavelmente associado a uma 

investigação que incide sobre seres humanos e que é realizada por seres humanos.  

A construção do conhecimento nas Ciências Sociais pela interpretação de 

interpretações – dupla hermenêutica da ação – leva os investigadores adeptos do 

paradigma quantitativo a questionar a validade do conhecimento. O investigador 

quantitativo assume-se como um ser subjetivo (valores e crenças) capaz de anular a 

sua subjetividade, sendo esta a condição necessária para que outros investigadores 

face ao mesmo fenómeno cheguem à mesma conclusão, garantindo assim a 

previsibilidade, o controlo e a replicação dos fenómenos.  

A crença dos investigadores quantitativos na eliminação da subjetividade 

inerente ao ser humano levanta a seguinte questão: uma epistemologia baseada no 

pressuposto de uma realidade ordenada, não estará condenada ao insucesso? Como é 

que um modelo que concebe o mundo como algo ordenado e sujeito a leis pode ser 

aplicado a uma realidade social e aberta? (USHER, 1996). Assim, as Ciências Sociais 

afirmam-se como produtora de um conhecimento válido pela consciência que os seus 

investigadores assumem da dupla hermenêutica da ação, distanciando-se das Ciências 

de paradigma quantitativo que afirmam o seu conhecimento objetivo.  

O trabalho de investigação a decorrer na Escola Superior de Educação (ESE) 

Jean Piaget/Arcozelo sobre o potencial dos E-Portfolia como instrumento de 

avaliação para a aprendizagem ao longo da vida inscreve-se no paradigma 

qualitativo, mais concretamente um múltiplo estudo de caso que valoriza como 

técnicas de recolha de dados a entrevista, a observação e a análise documental. O 

presente estudo de caso é um modelo metodológico qualitativo que foca a sua 
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investigação no “caso” (E-Portfolio) desenvolvendo-se com marcos temporais (anos 

letivos 2010-2011 e 2011-2012) e espaciais (ESE) bem definidos. 

 

Discussão dos dados recolhidos 

Da análise dos oito E-Portfolia dos professores a frequentar o Mestrado em 

Ensino de Educação Musical no Ensino Básico, verifica-se a existência de um 

equilíbrio entre o E-Portfolio como instrumento para a aprendizagem (centrado nos 

propósitos dos alunos) e o E-Portfolio como instrumento para a avaliação sumativa 

(centrado nos propósitos da instituição). 

O E-Portfolio como instrumento de apoio à aprendizagem verifica-se pela 

presença da reflexão na ação e pela reflexão prospetiva sobre os propósitos do E-

Portfolio: 

“O meu objetivo é partilhar a construção do meu processo de 
desenvolvimento profissional…, assente numa perspetiva de 
desenvolvimento de competências, atitudes, conhecimentos e 
métodos”143. “Pretendo fazer desta ferramenta não só um portefólio 
unicamente para o Instituto Piaget,…Abrindo assim a possíveis 
criticas para uma maior e melhor construção do Ser”144.  
“Nesta … página procurarei…perpetuar parte da minha vida pessoal 
e académica, pois esta terá uma grandiosa relevância para o meu 
enriquecimento pessoal”145.  

É de salientar que os professores consideram o E-Portfolio não só como 

instrumento para o seu desenvolvimento técnico, mas também pessoal. Portanto, o 

seu desenvolvimento profissional é assumido como um todo. Por conseguinte, 

consideram este instrumento como o lugar onde refletem sobre o seu ser pessoal e 

profissional. Assim, demonstra ser um instrumento potenciador do desenvolvimento 

do professor como um todo – dimensão pessoal e profissional. Esta dimensão é 

tornada consciente pelos professores, o que é revelado na escrita. Além disso, 

apontam para um lugar de partilha de vivências académicas, pessoais e profissionais 

presentes e passadas. Assim, o E-Portfolio para a aprendizagem assume o caráter de 

história de vida (E-Portfolio as story, designação criada por PAULSON & 

PAULSON, 1991).  

 
143 Carlos Ribeiro em http://e-carlospinto.weebly.com/ 
144 Carlos Sousa em http://carlossousa.yolasite.com/big-stars.php 
145 António Costa em http://antoniotrombone.webnode.pt/sobre-mim/   
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O E-Portfolio como instrumento de avaliação sumativa evidencia-se pela 

reflexão retrospetiva sobre o processo de ensino-aprendizagem. O professor em 

formação apresenta reflexões individuais e em grupo sobre os trabalhos académicos 

desenvolvidos no âmbito do Mestrado e sobre as Unidades Curriculares: 

“Foram-nos bastante úteis estas aulas. Foi de cariz mais prático. 
Adquirimos técnicas, métodos (...) como operacionalizar uma 
planificação aos alunos. Assistimos a diversas planificações e 
portanto várias formas de pensar e agir no contexto educativo”146. 
“Perante esta Unidade Curricular "resolvi algumas lacunas" na 
minha Pedagogia. Ou seja, em cerca de 20 anos de serviço a lecionar 
e com um curso especializado num instrumento, faltando por isso 
bases fundamentais como desenvolver planificações (Macro, meso, 
Micro, ...), Projeto Curricular de Turma, entre outros”147.  

 

Além disso, os E-Portfolia evidenciam-se como instrumento de apoio à 

avaliação sumativa, porque os professores apresentam fichas de autoavaliação em 

que demonstram as competências atingidas propostas e a respetiva justificação. 

Assim, a instituição procede a uma avaliação sumativa que pela sua natureza é 

seletiva. No entanto, esta dimensão seletiva pode ser um momento de 

(retro)(pro)speção.  

Conclusão 

O E-Portfolio constitui-se como ferramenta de formação de professores 

potenciadora e favorável ao desenvolvimento de competências inerentes ao 

desenvolvimento profissional ao longo da vida, caso a reflexão se baseie num modelo 

cíclico e em espiral assente na reflexão (retro)(pro)spetiva sobre as aspetos 

emocionais e cognitivos que influenciam o desempenho profissional. Neste artigo 

alerta-se para a importância das Instituições de Ensino Superior de implementarem o 

E-Portfolio no sentido da aprendizagem e não apenas com ênfase na avaliação 

sumativa. Caso contrário, o E-Portfolio perde as suas potencialidades de ferramenta 

para o desenvolvimento profissional ao longo da vida. Urge, por conseguinte, a 

necessidade de equilíbrio entre os dois propósitos do E-Portfolio, tendo a Instituição 

de Ensino Superior um papel fundamental na mudança de paradigma educacional, 

pois o professor que na sua formação vivencia um paradigma construtivista de 

aprendizagem, mais convictamente assume esse mesmo papel como professor.  

 
146 Carlos Sousa em http://carlossousa.yolasite.com/pdeca.php 
147 Carlos Sousa em http://carlossousa.yolasite.com/tdc.php 
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O OLHAR DO ESPECTADOR: O VISÍVEL E O INVISÍVEL NA 

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM NO BALLET 

The visible and invisible in construction of image in ballet 

 

ARAGÃO, Vera148 
 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar possibilidades de construção da imagem, do não-verbal, 

partindo do pressuposto de que se trata de um processo cultural que envolve corpo-mente, 

entendendo a memória como elemento essencial a essa construção. Verificaremos a subjetividade 

do olhar, a relatividade da perceção, defendendo que, assim como o sensível é influenciado pela 

razão, também o pensamento é influenciado pelo sensível e, no âmbito da Análise do Discurso 

(vertente francesa), apresentamos perspetivas voltadas ao estudo da imagem em sua 

materialidade. Tomamos a organização da imagem cênica do ballet para exemplificar a 

importância do olhar organizado, em vista da geometrização do espaço cênico e a relação 

figura/fundo, analisando como se processa o olhar do espectador dentro dessas perspetivas.  

 

Abstract 

This article has the aim of analysing possibilities image building offers from non verbal on, based 

on the idea it reflects a body-mind envolving cultural process in which memory is an essential 

element. We will also consider subjectivity regarding has as well as perception relativity, based 

on the idea a sensitive image is influenced by rationality, according to French discourse analysis  

in bringing some perspectives that connects image to its materiality up. We will take scenic ballet 

organisation to illustrate the importance an organised regard has. We will also consider the 

geometrisation of espace and the relation between figures and scenery, thinking how espectators 

behave according to these perspectives. 

 
Keywords: image; ballet; memory. 

Palavras-chave: imagem; ballet; memória. 

Data de submissão: Setembro de 2012 | Data de publicação: Dezembro de 2012 

 
148 VERA MARIA ARAGÃO DE SOUZA SANCHEZ - Doutora em Memória Social. Centro Universitário 
da Cidade – UniverCidade. UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Brasil Correio 
eletrónico: varagao@superig.com.br  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 282 

“O verdadeiro cogito não substitui o próprio mundo  

pela significação mundo”. 

MERLEAU-PONTY 

 

            No início da era moderna, os homens ocidentais puseram abaixo dogmas e 

verdades considerados absolutos por vários séculos, descobrindo, por exemplo, que a 

Terra não era plana e nem o centro do universo, mas apenas um pequeno planeta perdido 

na imensidão do cosmos. Desta forma, é instaurada a dúvida como um pensar constante: 

devemos duvidar de tudo que vemos, de tudo que nos é apresentado como real, pois 

nossas perceções, nossos credos religiosos, não nos levam necessariamente à verdade 

Afirmando que se pode duvidar de tudo, só não se pode duvidar que, duvidando, 

constituímo-nos em algo que duvida, Descartes buscou nessa suposição o ponto de partida 

para estabelecer outras proposições do saber. O filósofo dizia ser o ato de pensar a única 

certeza do ser humano: cogito ergo sum, ou, penso, logo existo149 – talvez a afirmação 

mais famosa da história da filosofia, foi apresentada como uma verdade “tão firme e tão 

certa que todas as mais extravagantes suposições dos críticos não eram capazes de 

abalar”, razão que o impulsionou a “administrá-la sem escrúpulo como o primeiro 

princípio da filosofia que buscava” (DESCARTES, 1999, p. 38).  

A partir desta primazia do pensamento, de pensar e ter a consciência de pensar, 

Descartes – como outros pensadores Iluministas150 – pregando a separação corpo/mente, 

desprezou a imagem/imaginação, argumentando que o imaginário e a realidade concreta 

são plenamente contraditórios; o imaginário seria uma fonte de ilusões, fantasias e 

ausência ou negação da razão. Mas, na trajetória histórica, um importante contraponto foi 

Merleau-Ponty ao descrever o corpo como “o veículo do ser no mundo”, estrutura 

fundamental, base de nossa existência, pois “ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se 

a um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente 

neles”, dizia (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 122).  

O filósofo não pretendeu inverter a relação corpo/alma, apenas contestar a dualidade 

atribuída aos indivíduos, concebendo-os em um sistema integrado: “eu sou meu corpo” 

 
149 Cabe notar a abrangência que Descartes dá à palavra pensar: “pelo termo pensar entendo tudo o que 
ocorre em nós de tal modo que o percebemos imediatamente, por nós mesmos” (Princípios I, 9; Meditações 
II). 
150 O Iluminismo, movimento que fez com que o século XVIII fosse chamado de Século das Luzes, atribuía 
à razão o poder de perceber o mundo, desvinculando o homem das justificativas religiosas utilizadas até 
então para explicar os fenômenos da existência, elegendo ideias claras e apoiadas no conhecimento. 



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 283 

(Idem, pp. 207-208); “tenho consciência do mundo por meio de meu corpo” (Idem, p. 

106). Nessa perspetiva o corpo deixa de ser um recetáculo passivo daquilo que o cerca 

para ser o meio de “ter o mundo”. Estando no mundo participamos dele de forma racional, 

estética, emotiva, percebendo-o através dos nossos sentidos: “Na visão, apoio meu olhar 

em fragmentos de paisagem”, diz o filósofo; “[...] alguns objetos recuam para a margem, 

adormecem, mas não deixam de estar ali”, constituindo-se naquilo que vemos deles. 

Desse modo, refutava a ideia de pensamento puro, defendendo a perceção humana como 

contextualizada e determinada por senso e sensibilidade, imbricados entre si.  

Ao defendermos, como Merleau-Ponty (1994), a unidade corpo/mente, razão e 

sensibilidade, não queremos perder de vista o princípio do método, mas acreditamos que 

as questões não podem ser simplificadas ou reduzidas a concretas, visíveis e objetivas. 

Mesmo a Grécia Antiga, que buscava a verdade e o conhecimento no empirismo dos fatos, 

razão e imagem/imaginário tinham nos mitos um caminho para explicar as verdades não 

demonstráveis, graças a sua imagem simbólica. Mas, no século XIX, as críticas ao 

materialismo cartesiano e aos excessos de mecanicismo delinearam os primeiros passos 

de resgate da imagem como objeto passível de uma representação, ferramentas ao 

conhecimento, indispensáveis à nossa perceção de mundo e à relação que estabelecemos 

com ele. 

Perceber seria como a fusão do sentir com a constatação do sentimento de tomar 

consciência de algo e configurá-lo de imediato, envolvendo os sentidos somados à 

introspeção mental. Como uma reação do corpo a algo que nos afeta não apenas no plano 

dos sentidos, mas no plano mental, a sensação seria o reconhecimento de diversas 

qualidades e seus efeitos sobre nós. Sentimos calor, sentimos sabores, sentimos medo; a 

sensação é a perceção de nosso corpo sobre algo. Assim sendo, podemos considerar que 

o conhecimento é a organização inteligível das diversas sensações, somadas e associadas 

a partir da repetição e sucessão de estímulos. Não temos sensações separadas, corpóreas, 

esperando que a mente interfira para dotá-las de significação. O imaginário, o produto da 

imaginação acaba por incorporar e reconstruir o real, mediando-o à realidade.  

Visualidade e Subjetividade – construções da modernidade 

“Em grandes épocas históricas, altera-se, com a forma de 

existência coletiva da humanidade, o modo da sua perceção 

sensorial”. WALTER BENJAMIN 
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Até o século XIX, predominava um pensamento extremamente determinista em 

relação ao mundo, definindo-se a posição interiorizada de um observador em relação ao 

mundo exterior; a câmara obscura era o modelo de visão humana, paradigma que 

permaneceu inquestionável por vários séculos.  

Mas, os estudos e as descobertas científicas do século XIX abriram caminhos para 

novas subjetividades que se apresentaram como alternativas e influenciaram 

principalmente o campo das artes com o conceito renascentista de perspetiva, que 

posicionou o sujeito como figura central. Em seu livro “Techniques of the Observer”, 

Jonathan Crary (1992) argumenta que as transformações históricas relacionadas ao papel 

do corpo no processo da visão são constituintes dos processos de 

construção/reformulação da subjetividade e muitos cientistas passaram a estudar o corpo 

humano dentro de um modo particular de perceber visualmente. “Visual perception, for 

example, is inseparable from the muscular movements of the eye and the physical effort 

involved in focusing on an object or in simply holding one’s eyelids open151” (CRARY, 

1999, p. 72). Crary rompe com o conceito clássico de visualidade e inaugura, com os 

modelos subjetivos de visão, a conceção fundamentada na materialidade do corpo, no 

funcionamento fisiológico do corpo do observador. Definindo a visão humana como o 

resultado de dois processos simultâneos e complementares ocorridos no sujeito que 

observa, perceção e cognição, a visão perde seu status de inequívoca e objetiva. Há certo 

relativismo no olhar, determinado por condições como a vivência do observador, seu 

tempo histórico etc. Tal como afirma o autor, cada um de nós, observadores, nasceu e 

cresceu em diferentes lugares, conviveu com diferentes pessoas, teve diferentes 

experiências e, por conseguinte, criou a própria visão do mundo.  

A Modernidade então, marcada por pesquisas tecnológicas, pela fabricação de 

aparelhos que funcionassem como o próprio cérebro e por estudos sobre o funcionamento 

do corpo e da mente humanos, rompia com a visão estática da camara obscura e, 

relativizando a verdade, reconhecia o corpo como instrumento para a compreensão do 

real.   

Foi então que, desde a segunda metade do século XIX, tornou-se insustentável a 

tese do conhecimento/representação como categoria essencialmente cognitiva, algo puro, 

inequívoco, absoluto e neutro. Do mesmo modo, abriram-se os campos de estudos sobre 

 
151 “A perceção visual, por exemplo, é inseparável do movimento muscular do olho e do esforço físico 
envolvido na busca de foco em um objeto ou simplesmente mantendo as pálpebras dos olhos abertas.” 
(CRARY, Jonathan. Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century. 
Massachussets: MIT Press, 1992) (Tradução da autora). 
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a memória que, igualmente, ficou longe de ser apenas um processo mecânico e   

individual: intimamente ligada às sensações, perceções, construções de subjetividades, 

“não há perceção que não esteja impregnada de lembranças”, como disse Henri Bergson 

(BERGSON 1959, p.183 apud BOSI, 2004, p.36), de quem falamos a seguir. 

      

Imagens, sensações, perceções – construções da memória 

“Essa lembrança que nos vem às vezes... folha súbita que tomba  
abrindo na memória a flor silenciosa de mil e uma pétalas concêntricas...  

Essa lembrança... mas, de onde? de quem?  
Essa lembrança talvez nem seja nossa,  

mas de alguém que, pensando em nós, só possa mandar um eco do seu pensamento  
nessa mensagem pelos céus perdida...  

Ai! Tão perdida que nem se possa saber mais de quem” 
MÁRIO QUINTANA  

 

Foi em 1897 que o filósofo Henri Bergson publicou Matéria e Memória 

(BERGSON, 1984, p. XIII), possibilitando uma nova visão da relação entre corpo e 

espírito, redefinindo os conceitos de memória, perceção e pensamento como categorias 

oscilantes entre subjetividade e objetividade, consciência e inconsciência, contrapondo-

se ao pensamento cientificista que a tudo creditava como função mecânica do cérebro. 

Bergson entendia a memória como um estado puro de consciência, uma duração, 

conservação e acumulação do passado no presente (...) sendo toda consciência uma 

antecipação do futuro (BERGSON, 1984, p. 71); sem descartar da memória o 

componente material e biológico, a entendia como uma possibilidade criativa.  

Bergson supunha dois tipos de memória, inseparáveis uma da outra: a memória-

lembrança – que transforma padrões, diferencia, é permanentemente criativa, inventa e 

precisa do tempo para (re)agir – e a memória-hábito, que nos aproxima do instinto, do 

mecânico, que age quase instantaneamente (ou somos levados a fazê-lo por 

determinações sociais).  

Para ele, a matéria é feita de imagens luminosas que fluem e interagem entre si e 

a consciência delimita essas imagens-lembranças que nos interessam, agindo como uma 

espécie de moldura. Entre um estímulo e outro, o intervalo de tempo que nos deixa 

escapar do determinismo e nos faz livres responder aos estímulos: o intervalo de 

indeterminação. Na contração das imagens é a dimensão percetiva que envolve o passado 

imediato e propicia a resposta em função disto. Fundamentalmente psicológica, a teoria 

de Bergson sobre memória parte da experiência do perceber/lembrar. 
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 O filósofo desejava mostrar nas relações entre a preservação do passado e sua 

articulação com o presente, a relação paralela entre memória e perceção, sustentando a 

ideia de que a perceção humana é tanto objetiva quanto subjetiva, e está inexoravelmente 

ligada ao corpo, com suas oscilações e mudanças. Sendo assim, como não é possível 

separar, no nosso aparelho sensório-motor, aquilo que é sensório do que é motor, também 

não é possível separar os objetos que percebemos da nossa intervenção sobre eles. Logo, 

a memória é construída, acionada pelas sensações corpóreas, determinada por condições 

sócio-culturais-ideológicas que nos constituem e que, por sua vez, resultam de processos 

anteriores a nós, que nos perpassam.  

Como resultado desses processos, são também as formações imaginárias, sejam 

discursivas ou imagéticas, que não dizem respeito a sujeitos físicos ou lugares empíricos, 

mas às imagens resultantes de suas projeções. No processo discursivo, o lugar de onde o 

sujeito observa – ou fala – determina as relações de força no seu discurso. As formações 

imaginárias se manifestam através da antecipação das relações de força e de sentido, onde 

o emissor projeta uma representação imaginária do recetor e, a partir dela, estabelece 

suas estratégias discursivas. Ocorre um jogo de imagens dos sujeitos entre si, dos sujeitos 

com os lugares que ocupam na formação social e dos discursos já-ditos com os possíveis 

e imaginados.  

Assim se dá com o espectador, com aquele que observa guiado igualmente pela 

sua relação sócio histórica com o mundo. Ao ser colocado diante de uma imagem, de um 

texto, de um discurso, o sujeito é impelido a interpretá-lo e esse movimento é 

necessariamente vinculado às ideologias que o constituem, descodificando, trazendo a 

tona “o aspeto conotativo da mensagem visual, o seu ‘discurso secreto’” (JOLY, 2000, 

p. 181). Nossas imagens do mundo não são necessariamente idênticas ao mundo.   

O observador, privado de um contato sinestésico, prende-se ao seu imaginário 

percetivo “em jogos de ficção percetiva e perspetiva” (GODARD, 2003, p. 28), sensações 

e perceções únicas em cada indivíduo que, diariamente vivencia o mundo circundante 

com sua imaginação. Os gestos repercutem no corpo do espectador: “o que vejo produz 

o que sinto e, reciprocamente, meu estado corporal interfere, sem que eu me dê conta, na 

interpretação daquilo que vejo” (Idem, p. 24).  

No imaginário está contido o gesto de interpretação. Diante de qualquer objeto 

simbólico somos obrigados a interpretar, temos a necessidade de atribuir sentido. Por um 

efeito ideológico, a interpretação se apaga no momento mesmo de sua realização, dando-

nos a ilusão de que é transparente, de que o sentido já existia como tal. Essa transparência 
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é uma ilusão, na medida em que o fato de o sentido ser um e não outro é definido pelas 

condições de produção em que se dá o movimento interpretativo. Tanto o cerne do gesto 

de interpretação, quanto sua eficácia ideológica se deve à relação dos fatos e do sujeito 

com a significação, uma vez que os fatos reclamam sentido e o sujeito tem necessidade 

de atribuí-lo. A interpretação não é mero gesto de decodificação: o sujeito que interpreta 

explicita o modo como um objeto simbólico nele produziu sensações e fez sentido. A 

interpretação pode ser múltipla, mas não qualquer uma.  

 
Discurso e Imagem – análise do não verbal 

 Grosso modo, a imagem é tratada em duas vertentes: a mais comum, como 

ilustração, analisada em suas especificidades, a partir de um “olhar técnico” (AUMONT, 

1993), observando-se profundidade, perspetiva, cor, sombra etc., ou como linguagem, do 

mesmo modo como um signo linguístico, ou seja, procurando-se entender o não-verbal 

por meio do verbal. Ao pensarmos a imagem através do verbal, acabamos por falar da 

imagem, descrevendo-a. Por outro lado, tirar dela a relação com o verbal, não descarta o 

fato de que ela pode ser lida desde que não se ignore sua condição de linguagem, sua 

representatividade – e é isso que faz a Análise do Discurso (nesse trabalho, a AD da 

vertente francesa, que tem Michel Pêcheux como fundador).  

Ao se interpretar a imagem pelo olhar - e não através da palavra - apreende-se a 

sua matéria significante em diferentes contextos. O resultado dessa interpretação é a 

produção de outras imagens, outros significados produzidos pelo “leitor”, a partir do 

caráter de incompletude da linguagem, seja verbal ou não verbal. Quando o olhar elege 

um dos elementos constitutivos de uma imagem produz outra imagem, outro texto, e 

assim sucessivamente: trata-se de formações discursivas, produzidos pelos/nos 

interlocutores e determinadas sócio histórico e culturalmente. Conforme Pêcheux, as 

formações discursivas são o “efeito de sentidos entre interlocutores” (apud ORLANDI, 

2005, p. 21). Desse modo, o ato de comunicar algo a alguém, é uma prática social 

constituída a partir dos lugares de onde se “fala” e dos de quem “escuta”; é um jogo de 

imagens que funciona pelo imaginário e que, como dissemos, precisa ser observado no 

âmbito histórico, social e cultural nos quais o(s) sujeito(s) se insere(m). Ao enunciar, ao 

interpretar, o sujeito insere-se na própria formação que o formou. Logo, o sentido não 

“pertence” a nenhum interlocutor. O discurso faz emergir como uma rede de associações, 

de caráter ideológico.  
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Nesse processo ficam evidenciados mecanismos discursivos de se construir o 

texto não verbal, como o silenciamento imposto à imagem, frequente nos meios de 

comunicação, assim como a noção de implícito, ou seja, aquilo que significa sem 

necessariamente “dizer” (DUCROT, 1987). As imagens implícitas funcionam como 

pistas, favorecendo a compreensão das associações de ordem ideológica contidas nos 

interdiscursos que constituem nosso discurso.  

 É claro que, ao interpretar, é possível pressupor – e são vários os recursos 

utilizados para guiar o leitor/espectador a isso. A ausência, (ou silêncio) de imagens abre 

possibilidades a outras leituras, o que seria diferente se algum elemento imagético 

sugerisse a conclusão. Ao contrário do implícito, cuja referência é o já-dito, o silêncio 

não diz, mas significa; assim como a palavra, o silêncio é também determinado por 

condições de produção, com significância própria e autossuficiência que igualmente 

forma sentidos. “O silêncio significa em si (...) é o real do discurso” (ORLANDI, 1992, 

p. 31). Portanto, o silêncio em AD não é ausência de linguagem, de significado, de sentido 

e tampouco é complemento da linguagem: o silêncio atravessa as palavras e as imagens 

para significar.  

Este apagamento se dá de formas diferenciadas. Há imagens que são apagadas 

dando lugar a um caminho aberto à significação, à interpretação; há imagens não visíveis, 

porém sugeridas, implícitas a partir de um jogo previamente estabelecido. Direcionar uma 

interpretação, como em um processo de paráfrase, é reduzir o ato interpretativo ao 

“sentido literal”, ao que se deseja impor - e é igualmente silenciar. Apagando-a em sua 

visibilidade, reduz-se a imagem a complemento visual, destituindo-lhe o caráter de 

linguagem. Nos telejornais, por exemplo, quando se mostram imagens por demais óbvias, 

um comentarista faz a leitura dos fatos segundo o ponto de vista da emissora, atribuindo 

juízos de valor àquelas imagens e, ao mesmo tempo, fazendo uma (re)leitura do que fora 

exibido. O espectador fica privado de sua autonomia interpretativa, mas, esta polifonia 

(DUCROT, 1987) imprime ao texto verbal ou não verbal o caráter de heterogeneidade, 

pois diversas vozes perpassam cada discurso, tendências dialogando em interação ou 

confronto (explícito ou implícito), formando um conjunto de signos.  

No cinema, a voz do locutor é substituída por elementos que sugerem a construção 

- pelo espectador - de outras imagens. Esses elementos, muitas vezes, são sugeridos pelo 

ângulo e movimentação da câmara associado geralmente à música, aos sons, ao jogo de 

cores, à iluminação, etc.  



© EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES Estudos Interdisciplinares 

 289 

Na mídia impressa, não é diferente: a legenda que acompanha a foto produz um 

tipo de texto que, quase sempre, diverge do texto narrado, dentro de um processo de 

silenciamento da imagem do ponto de vista ideológico. O trabalho de compreensão do 

espectador passa, assim, pela inferência dessas imagens “sugeridas” e que a Análise do 

Discurso não verbal tem como meta pontuar. 

Ballet – na imagem em cena, exemplos da construção do olhar  

“O olho do homem serve de fotografia ao invisível, 
 como o ouvido serve de eco ao silêncio”. 

MACHADO DE ASSIS 
 

É senso comum entendermos a arte como forma de representar as ilusões, abrindo 

espaços para o desenvolvimento da capacidade criadora. O ballet, que até o século XIX 

caracterizou-se como a principal forma teatral de dança, surgiu na Itália, de manifestações 

populares, mas foi na corte francesa de Luiz XIV que alcançou maior prestígio. 

Primeiramente apresentado nos palácios da aristocracia, as formas arquitetónicas eram 

determinantes à produção coreográfica, pois, não havendo lugar específico para a plateia, 

ora público e artistas se situavam no mesmo plano, ora a assistência ocupava mezaninos 

e escadarias acima do nível da cena. Por esta razão, as marcações coreográficas 

privilegiavam a formação de figuras geométricas variadas e, dependendo do local de onde 

cada um observava, a perceção se diferenciava.  

 Passando dos salões palacianos aos palcos, houve a necessidade de reorganizar o 

espaço cênico e, consequentemente, guiar o olhar do espectador: ainda influenciada pela 

arquitetura, a geometrização do espaço levou à hierarquização da cena. Com os palcos 

italianos152, por exemplo, a visão frontal, a “quarta parede” transparente, dava aos 

espectadores um ponto único de observação, um único ponto de vista que equalizava a 

perceção. A partir de então, a cena do ballet foi definitivamente hierarquizada153, 

criando-se locais específicos para o corpo de baile e outros para os solistas e primeiros 

bailarinos.  

 
152Espaço retangular em forma de caixa, fechado nos três lados e aberto na parte anterior, formando uma 
quarta parede frontal visível ao público através da boca de cena. O palco italiano é provido de moldura, 
chamada boca de cena e geralmente possui bastidores laterais, bambolinas – varas onde são presos 
elementos cênicos – e cortina (ou pano de boca). Possui também um espaço à frente da boca de cena, 
chamado proscênio. O palco italiano dividiu com o palco elisabetano a preferência no teatro brasileiro 
153 Quanto à organização hierarquizada, percebem-se em diversas outras formas de arte. Ernst Schumann 
(1960, p. 60) mostra que a crescente polifonia ampliando os instrumentos da orquestra também foi uma 
forma de hierarquizar a disposição e função dos músicos.   
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A teoria da Gestalt154 defende a impossibilidade de falarmos de sensações parciais 

sobre determinada estrutura, mas de perceções completas. A designação gestáltica 

conhecida como figura e fundo – termo proposto por aqueles psicólogos da perceção para 

designar a divisão do campo visual em duas regiões – vê a perceção como a relação 

estabelecida entre o corpo do sujeito e as coisas do mundo, como processo de 

ordenamento de dados sensoriais, organizados espontaneamente pelo sistema visual. 

Assim, a relação entre figura e fundo retrata com exatidão a ordem constituída no advento 

da dança aos palcos.  

Para a Gestalt a figura é reconhecida em seu contorno, como se estivesse mais 

próxima, mais nítida e mais visível ao espectador; seu oposto, o fundo, é como um espaço 

de preenchimento para a figura. No ballet, é nítida a forma como o conjunto (corpo de 

baile) mescla-se ao cenário para compor os efeitos visuais propostos pela encenação 

(AUMONT, 1993, p. 70).  

Cabe ainda observar que na organização espacial do palco italiano – o mais 

comum entre todos – o espectador não goza de “intimidade” com o artista da cena, não é 

atingido por ele como no efeito de close do cinema: é necessário buscar, capturar a 

imagem que se deseja e, como em um quadro, limitá-la à sua moldura. “A moldura é 

também e mais fundamentalmente o que manifesta o circundamento da imagem, sua não-

ilimitação. A moldura é a borda da imagem”, diz Aumont (Idem, p. 144), ou seja, é o 

limite que separa a cena do espectador, o que afasta a imagem da não imagem. Damo-nos 

conta então, de que a imagem só existiria “para ser vista por um espectador”, (Idem p. 

197), sendo organizada em função da perspetiva dele. Oriunda das regras da perspetiva, 

produz a convergência de linhas a um determinado plano, o que significa dizer que a 

perspetiva é, afinal, um sistema centrado, sendo o espectador o seu centro155. Aumont cita 

Rudolf Arnheim, em The Power of the center (1993, p. 148), que aponta na imagem, a 

existência de diversos centros e de múltiplas naturezas, sendo que a visão total da imagem 

resulta da organização desses diferentes centros em relação ao centro absoluto, 

constituído do próprio espectador.  

 
154“Teoria psicológica que se interessa particularmente pelos aspetos de configuração e mais geralmente de 
totalidade na vida psicológica”, fornece um quadro geral favorável à descrição e interpretação pelo 
espectador (Eliane Vurpillot, Gesttaltthéorie, Grand dictionnaire de la psychologie, Larousse (1991, p. 326, 
apud PAVIS, 2003, p. 214), determinando que toda análise só deve ser realizada levando-se em conta um 
conjunto de fatos e não dados isolados. 
155 Jean-Jacques Roubine em Histoire du théatre en France (apud AUMONT,1993, p. 229) reproduz um 
texto de autor anônimo, datado de 1699, que diz: “Troque de lugar na ópera tanto quanto quiser e, depois 
de ter experimentado todos eles, será enfim obrigado a confessar que o melhor é o do meio da plateia”, 
concluindo: “É porque a perspetiva frontal era destinada ao olhar do príncipe e só a ele”.  
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Para Jean Davallon (1999, pp. 29-30) imagem é produção cultural, uma vez que 

aquele que observa tem liberdade para dar significações a ela, passando da visão à 

compreensão. Logo, se o espectador dá sentido ao que vê, conclui-se que toda imagem é 

parcial, pois depende de um ponto de vista, não sendo possível observar esse espectador 

sem levar em conta seus saberes, pois deles dependerão a apreensão dos sentidos 

produzidos pela cena. Aumont (1993, p. 114) corrobora com este pensamento ao afirmar 

que “o espectador é também um sujeito com afetos, pulsões e emoções, que intervêm 

consideravelmente na sua relação com a imagem”.  

Fato é que, ao observarmos uma cena, cada um de nós se detém mais 

profundamente em um ponto específico, o que nos leva a crer que nosso olhar é 

constantemente desviado para fora do campo central da ação, de seu foco principal e da 

intencionalidade do produtor dessa imagem156. Por isso, “não se compreende a imagem 

separando-a do pensamento; caso contrário, a própria imagem se perde e isso seria o 

cúmulo da distração”, salienta Adaucto Novaes (2005, p. 13). “Olhar” consiste mais na 

possibilidade de estabelecer relações do que reconhecer imagens. Para que se efetuem os 

mecanismos do olhar, há uma construção do pensamento envolvida no reconhecimento 

das imagens.  

O olhar não é neutro: participa, se emociona, agrada, desagrada, afeta e é afetado. 

Feito do visível e do invisível, o olhar retém imagens fragmentadas, lembranças que 

guarda na memória: “vemos as coisas mesmas, o mundo é aquilo que vemos”, então, uma 

imagem é a representação e também algo que substitui, que “torna presente qualquer coisa 

ausente” (NOVAES, 2005, p. 20). Representado, o objeto presentifica-se por meio da 

imagem significante. Uma imagem pode ser múltipla e representar indefinidamente o 

objeto, este sim único, o que nos remete a Platão: a imagem não é o verdadeiro, mas a 

mimese157 do verdadeiro e, mesmo sendo real, não possui a realidade do que representa. 

 
156 Em seu importante estudo sobre a fotografia, Roland Barthes (1984, pp. 45-90) se detém em duas 
maneiras de apreender uma mesma foto, dissociando a foto que chama do fotógrafo e a foto do espectador. 
Na primeira, o “visível”: a informação contida na foto, a objetividade do studium; na segunda, a 
subjetividade, onde o espectador descobre a coisa que o toca, algo não intencional, mas decisivo no 
despertar de sensações, chamado punctum. Assim, cada espectador se apropria de diferentes elementos da 
foto que, para cada um, são mais ou menos relevantes. Grosso modo, o puctum de Barthes trata de cientificar 
o que o senso comum chamaria de gosto, já que os punctum são absolutamente pessoais. Entretanto, os 
críticos de Barthes o acusam de não tratar da intencionalidade da obra, mas apenas do espectador quando o 
ato de criação deveria manter-se unido à produção de significado, ou a quem a obra se destina (AUMONT, 
1993, p. 128). 
157 mimese = do grego mímesis, imitação; representação do real, ou seja, a recriação da realidade. O que 
Platão classificou como “essência”, “forma” ou “ideia”. Tal assertiva se confirma na polêmica narrativa de 
Foucault, sobre o quadro de René Magritte, onde o pintor escreveu, abaixo do desenho de um cachim “isto 
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Logo, ao real e ao conhecimento associa-se à cópia, o simulacro – artifícios que, 

iludindo os sentidos, podem consequentemente, iludir a consciência. A simulação imita 

o fenômeno ao produzir o efeito de real, de certa forma reduzindo a complexidade do real 

ao nível do decifrável. “O ser é contornado em toda sua extensão por uma visão do ser 

que não é um ser, que é um não-ser” (MERLEAU-PONTY, 1992, p. 79), função 

aparentemente paradoxal da visão que, simultaneamente “vê” e “imagina”, uma vez que, 

como já foi dito, não percebemos apenas com os olhos, mas também com o pensamento. 

O que é visto não é apenas possibilitado pelos órgãos da visão: a visão é uma forma de 

movimento do corpo e para ver é preciso alcançar com o corpo –  o que não significa o 

contrário, ou seja, “ver” como sinônimo de conceituar, não existindo nada de verdade 

quanto ao que vemos.  Fora isso, há o invisível, o que escapa à visão, o que não se reduz 

à simples representação: 

“Quando digo que todo visível é invisível, que a perceção é 
imperceção, que a consciência tem um ‘punctum caecum’, que ver é 
sempre mais do que se vê – é preciso compreender isso no sentido da 
contradição: é preciso não imaginar que ajunto ao visível 
perfeitamente definido como em-si, um não visível (...) É preciso 
compreender que é a visibilidade mesma quem comporta uma não-
visibilidade; na medida mesmo em que vejo, não sei aquilo que vejo” 
(Idem, p. 224). 

 Se, como diz Merleau-Ponty, naquilo que se vê está igualmente o não visível, a 

imagem, assim como a memória, pode representar o passado ou referir-se ao futuro – 

ainda que esteja sempre no presente158.   

CONCLUSÃO 

Frances Yates (1996) descreveu minuciosamente os sistemas de memorizações, 

remontando àquele que seria o primeiro tratado sobre a Arte da Memória, o Ad 

Herennium159: compilação de textos datados de 86-82 a.C., atribuídos a Cícero, 

 
não é um cachimbo”. Na contracapa do livro do mesmo nome, Foucault transcreve: “O famoso cachimbo... 
Como fui censurado por isso! E entretanto... Vocês podem encher de fumo o meu cachimbo? Não, não é 
mesmo? Ele é apenas uma representação. Portanto, se eu tivesse escrito sob meu quadro: ‘isto é um 
cachimbo’, eu teria mentido – René Magritte” (FOUCAULT, 2002). 
158  Francis Wolff (NOVAES, 2005, p. 30) aponta três graus de poder da imagem, três graus de ausência 
capazes de tornar presente um objeto. Primeiro o que está “acidentalmente ausente”, mas que poderia estar 
presente – por exemplo, um amigo distante. Trata-se da imagem que conforta, substitui. Em seguida, o 
“substancialmente ausente”: o que não poderá jamais estar presente, a imagem nostálgica do que não volta 
mais – como as cidades nos séculos passados. O terceiro grau refere-se ao “absolutamente ausente” ou ao 
sempre ausente – os deuses. Neste caso, trata-se de ilusão, da imagem que pretende representar o invisível.  
159  Yates inicia seu tratado narrando um banquete oferecido por Scopas, nobre da Tesalia, onde o poeta 
Simonides iria apresentar um poema em honra ao anfitrião. Durante a festa, no justo momento em que o 
poeta se ausentou do salão, o telhado do recinto ruiu, matando todos de forma avassaladora e sendo 
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apresentando dois tipos de memória, uma natural, nascida com o pensamento e impressa 

em nossas mentes e outra, artificial – dependendo de exercícios para desenvolver-se, 

sendo mais fácil para a mente, segundo os autores, recordar imagens ou um espaço físico 

do que fazê-lo com signos abstratos ou ideias (YATES, 1966, p. 17). A arte de memorizar 

era como uma escrita interna e para memorizar palavras era necessário encontrar imagens 

para lembrá-las (AD HERENIUM, apud YATES, 1996, pp. 5-8). 

Se os praticantes da chamada Arte da Memória sublinharam o valor da associação 

de imagens, isso se deu porque fotos, estátuas ou monumentos, são elos entre a lembrança 

e o esquecimento, elementos essenciais à retenção e transmissão das recordações, à 

construção de identidades. Desse modo, a memória possibilita trazer para o presente as 

emoções vividas e suas sensações correspondentes, possibilitando ao corpo vivenciar no 

presente sensações do passado, como enuncia Bosi, lembrando que nosso conhecimento 

é construído a partir de “alguns” conhecimentos ou fatos que nos são apresentados: 

“Conhecemos algumas pessoas, algumas coisas, alguns pedaços de 
paisagens, de ruas, alguns livros. Presenciamos alguns fatos sobre os 
quais conversamos. Confiamos, porém, nas pessoas que viveram e 
presenciaram esses fatos e o pensamento e o discurso cotidiano se 
alimenta dessa confiança social” (BOSI, 2004, p. 115). 
 

No momento em que a escrita se encarregou de registrar narrativas ela as 

eternizou, mas, igualmente possibilitou a geração de outros textos, outras interpretações 

para o mesmo fato – e aí voltamos a falar de interpretação, sensações e perceções que 

temos do mundo. 

 As memórias e as imagens que nos povoam são testemunho do tempo vivido, 

reconstruções de tempo e espaço que não necessitam fluir uniformemente, mas em 

fragmentos, pois as vivemos diferentemente; não possuem a “universalidade da verdade”, 

sendo apenas um ângulo da verdade, ou a verdade de cada um (Idem, p. 53). A memória 

constrói um passado que expressa, no presente, um projeto de futuro. 

 
impossível reconhecer os corpos. Entretanto, Simonides se lembrava dos lugares ocupados por cada um à 
mesa e esta experiência inspirou ao poeta os princípios da Arte da Memória, da qual foi considerado 
inventor, ao constatar que uma disposição ordenada é essencial à memorização. Tal episódio é contado por 
Cícero, no De oratore, e, segundo Yates, ele não apenas categoriza a memória como uma das partes da 
retórica, mas evidencia a importância da ordem para a memorização, além de apontar que a visão é o mais 
forte dos sentidos (YATES, 1966, pp. 13-16). Em todos os tratados até então, seguem-se justificativas da 
memória artificial, por vários autores, como sendo norteada, principalmente por lugares e imagens 
(YATES, 1966, p. 105). 
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É assim que ouvimos discursos divergentes, vemos imagens a respeito da mesma 

realidade onde cada um ressaltou o aspeto que lhe foi peculiar, tendo em vista a 

subjetividade do “olhar” que mapeou ações e construiu os pensamentos. Cada um de nós 

é afetado diferentemente por discursos e imagens, pois a perceção mostra-se relativa e, 

como mencionamos, assim como o sensível é influenciado pela razão, também o 

pensamento é influenciado pelo sensível. O que armazenamos na memória revela nossa 

compreensão do mundo circundante. Assim como as imagens, as sensações são também 

guardadas na memória que, sendo seletiva, escolhe, conscientemente ou não, o que deseja 

armazenar.  

Finalmente, procuramos entender como uma imagem não produz o visível, mas 

torna algo visível através do trabalho de interpretação e pelo efeito de sentido que se 

estabelece na relação olhar-corpo-imagem, relação esta que depende do olhar de cada 

“leitor”, cada observador, cada subjetividade.  
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