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AUDIÇÃO INTELIGENTE, VILLA-LOBOS E FOLCLORE: APLICABILIDADES NA
EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL
Intelligent listening, Villa-Lobos and folklore: applicability to music education in Brazil

SILVA, Marco Aurélio Aparecido da1, & LEONIDO, Levi2

Resumo
O objetivo deste trabalho é refletir acerca do conceito de Audição Inteligente-AUIN, sua
aplicabilidade na Educação Musical entendendo o cenário que o ensino de música apresenta no
Brasil na atualidade. AUIN é um conceito recente, validado em nossa pesquisa de Doutorado e
traz em seu cerne, sólidas bases científicas fundamentadas em estudos de Theodor W. Adorno,
Murray Schafer e Aaron Copland, entendendo a relação entre ensino de música, paisagem sonora
e ambiente social, tendo como aporte metodológico os princípios da pesquisa participante.
Buscamos o entendimento da tríplice matriz em que a música brasileira se funda, fazendo clara
distinção entre música de mercado e música de forma mais específica, percebendo que o conceito
de música popular necessita de “olhar” mais atento. Propomo-nos também, a uma breve
abordagem sobre Villa-Lobos e sua relação com a Educação Musical através da música folclórica
brasileira. De tal forma, esperamos contribuir para que o processo de educação sonora se
consolide ou ao menos, desperte um “olhar” mais atento a esta temática em toda sua solidez.

Abstract
The aim of this paper is to reflect on the concept of Smart hearing-AUIN, its applicability in
Music Education understanding the scenario that music teaching presents in Brazil today. AUIN
is a recent concept, validated in our PhD research and has at its core solid scientific foundations
based on studies by Theodor W. Adorno, Murray Schafer and Aaron Copland, understanding the
relationship between music teaching, soundscape and social environment, having as
methodological contribution the principles of the participant research. We seek understanding of
the threefold matrix in which Brazilian music is founded, making a clear distinction between
market music and music more specifically, realizing that the concept of popular music needs a
closer look. We also propose a brief approach to Villa-Lobos and its relationship with Musical
Education through Brazilian folk music. In this way, we hope to contribute for the sound
education process to be consolidated or at least to awaken a closer look at this theme in all its
solidity.
Palavras-chave: Ensino de música; Indústria Cultural; Paisagem Sonora; Audição Inteligente.
Keywords: Music education; Cultural Industry; Soundscape; Smart Hearing.
Data de submissão: dezembro de 2021 | Data de publicação: junho de 2022.
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INTRODUÇÃO
Em anos de dedicação a estudos que tratam da música e da educação sonora,
percebemos como nossa contribuição inerentemente fundamental ao nosso lugar social,
enquanto educadores, não prescinde de fomento a reflexões acerca da relação entre
música, ambiente e educação. Assim, o objetivo deste estudo é, numa primeira visão e de
forma geral, contribuir para a ampliação preceptiva e sensibilização sonora do ser humano
em relação ao ambiente social.

O século XXI, já caminha para sua segunda década e ainda há lugar, ao nosso olhar,
equivocado, para o uso do termo meio ambiente, associando-o a espaços e paisagens
rurais ou simplesmente ligadas à fauna e à flora; prevalece, ainda, uma visão naturalizada
de meio ambiente. Certamente estas imagens fazem parte do ambiente, porém não são
únicas; estas imagens compõem o complexo que se consubstancia no termo “ambiente”.

Morin, contribui para o entendimento do termo "complexo" como abordamos neste
artigo; segundo ele “(…) a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto)
de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas (…)” (2011, p. 13). Assim, o
ambiente contemporâneo é formado por todos os elementos que nele estão contidos –
sejam agradáveis ou não – e nós, seres humanos, que talvez sejamos os maiores
responsáveis por significativas transformações, fazemos parte dele.
A Paisagem Sonora, seus desdobramentos sociais e artísticos, se torna, para nós
agentes deste processo de ensino e pesquisa, ferramenta significativa na construção de
uma relação ecológica 3 entre Educação Musical e Educação Ambiental. O
desenvolvimento deste processo levou-nos a construção do conceito que tem profícua
aplicação para a Educação Musical; é ele o conceito de Audição Inteligente - AUIN. Esta
terminologia, ou melhor, este conceito, cuidadosamente construído e validado em nossa
pesquisa de Doutoramento e difundido amplamente em nossa investigação de Pós-

Doutoramento, fornece-nos aqui, elementos científicos para a consolidação deste estudo
na área de Educação Musical.

O termo “ecológico" aqui, trata da relação de equilíbrio necessária para o desenvolvimento dos seres vivos
e do ambiente.
3
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO
Na intrínseca relação que se estabelece entre arte e sociedade, observamos que a
música sempre esteve ligada ao seu tempo e ao seio social como um todo. Passamos a
seguir ao entendimento desta relação.

2.1 Música e sociedade
O compositor, o músico, através de seu fazer artístico, de suas idiossincrasias,
transfere para sua produção musical o que seu tempo social lhe lega, assim, sua arte é
indissociável de sua relação com seu cotidiano, mesmo que através desta arte ele procure
afastar-se de sua realidade ou da experiência em que esta realidade lhe apresenta. Segundo
Adorno, “O artista não é um criador. A época e a sociedade em que vive não o delimitam
de fora, mas o delimitam precisamente na severa exigência de exatidão que suas mesmas
imagens lhe impõem” (2002, p. 48).
Mesmo nas sociedades em que a música não ocupa a função de espetáculo, onde
não há um público intencionalmente espectador, ela transmite sonoramente informações
associadas e inerentes ao ambiente social. Desta forma, entendemos que não há como
dissociar a produção do artista com seu contato com o ambiente que o influencia e em
que ele é agente influenciador. Acerca da inerente ligação entre artista e sociedade, entre
o compositor e seu meio ambiente social, Harnouncourt nos diz que “Obviamente a
música não é intemporal, ao contrário, está ligada ao seu tempo, e, como toda expressão
cultural do homem, é de importância primordial para sua vida” (1988, p. 24).
No século XX, pudemos acompanhar in loco, a cada vez maior e mais expressiva
incursão de elementos do cotidiano que são incorporados a produção dos artistas e mesmo
que, na música programática, o compositor já se utilizasse de imagens pictóricas em suas
obras, surge aqui um termo cada dia mais utilizado por estudiosos e artistas. É este termo,
“Paisagem Sonora”.
Paisagem Sonora, com o recorte que ilumina e alimenta nossas reflexões, é uma
expressão usada nos países latinos, traduzida do inglês soundscape – neologismo criado
por Schafer –, que tenta descrever – qual uma pintura – os sons de um determinado
ambiente. É todo campo de estudo acústico, todo campo que lida com as vibrações
transformadas em sons audíveis ao ser humano.
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2.2 Entendendo as Matrizes da Música Brasileira
O que sabemos da música no Brasil é relativamente pouco diante do que
conhecemos da música no mundo ocidental. Considerando que são, aproximadamente,
14 bilhões de anos de existência do universo sabemos, enquanto seres humanos, pouco
de nós mesmos.
A música brasileira é extremamente rica em diversidade e não poderia ser de outra
forma. Temos origem musical em pelo menos três estruturas matrizes diferentes: a nativa
ou indígena – os "donos" das terras brasileiras quando da chegada dos europeus por volta
de 1500 –; a africana – que por si só é composta de rica miscigenação cultural; – e a
europeia – trazida pelos colonizadores europeus, principalmente, os portugueses.
Sem sombra de dúvidas, a música brasileira é resultado de rica diversidade de
vertentes, olhares e manifestações culturais tão peculiares e deve-se ter todo o cuidado ao
se tratar desta complexa junção de matrizes, sob pena de se construir uma
pseudorrealidade. Entendemos que: “As práticas musicais devem ser entendidas como
práticas artísticas e culturais, como manifestação de uma determinada sociedade, como
um dispositivo agregador e funcional em seu tempo histórico" (MONTEIRO apud
MORAES & SALIBA, 2010, p. 79), assim, sem a pretensão de construir uma pesquisa
histórica, fazemos uso desta tríplice influência inicial na música brasileira como norte
reflexivo.

2.3 Música - Conceituação
Encontrar uma definição de música que dê conta de nossas necessidades de
investigação não é tarefa das mais fáceis. Fonterrada nos diz: “Muitas são as definições
de música, das mais amplas às mais restritas” (2004, p. 58). E percebemos que, “O próprio
conceito do absolutamente primeiro deve ser objeto da crítica” (Adorno, 2015a, p. 37),
assim, deixar claro de que “música” tratamos em nosso percurso científico é importante.
Vejamos o que nos dizem alguns teóricos: Roederer, em “Introdução à Física e
Psicofísica da Música”, destaca que, para alguns leitores, música seria fruto da “(…)
“estética pura", uma manifestação da inata e sublime compreensão humana do belo”
(2002, p. 33). John Cage declarou: “Música é sons, sons à nossa volta, quer estejamos
dentro ou fora das salas de concerto” (Schafer, 2001, p. 19). Rousseau define música
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como “(…) a arte de reunir os sons de maneira agradável ao ouvido” (Rousseau referido
por Candé, 2001, p. 10). Moles pensa ser música “(…) uma reunião de sons que deve ser
percebida como não sendo resultado do acaso” (Moles referido por Candé, 2001, p. 10).
Observando o quase infinito número de possibilidades, olhares e abordagens,
percebemos que cada músico, compositor, intérprete, simples ouvinte, estudioso ou leigo,
tem em mente um conceito de música e na verdade, todos têm sua própria razão, contudo
percebemos que, ”(…) pouco a pouco, no decorrer do século XX, todas as definições
tradicionais de música foram caindo por terra em razão da abundante atividade dos
próprios músicos” (Schafer, 2001, p. 20).
A música tem lugar importante na sociedade humana e é uma arte que através dos
sons nos dá a liberdade de sentir, de interpretar ou simplesmente de ouvir como
quisermos. No Ocidente, em nossas escolas formais e ambientes musicais, dentre tantos
conceitos, aprendemos que música é a arte de combinar os sons através de seus elementos
fundamentais - melodia, harmonia, ritmo e textura. A professora Maria Luisa de Mattos
Priolli, nos diz que, “Música é a arte dos sons, combinados de acordo com as variações
de altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da estética"
(2000, p. 7).
Frente à necessidade de isolar o tipo de música de que tratamos, utilizaremos de
forma geral, de conceito por nós construído e que se encontra no centro de nossa pesquisa
de mestrado, definindo música como “a arte que através dos sons, transmite sentimentos
e exprime emoções a partir de estruturações variadas e ligadas ao seu tempo, contribuindo
para o desenvolvimento cultural da sociedade e da arte”.
Nesta definição, hoje substituiríamos o “e" por "ou", entre as palavras "sentimento
e exprime" e acrescentaríamos "social", após a palavra "tempo"; assim temos nossa
definição norteadora. Música, para nosso recorte analítico, é então, “a arte que através
dos sons, transmite sentimentos ou exprime emoções, a partir de estruturações
variadas e ligadas ao seu tempo social, contribuindo para o desenvolvimento cultural
da sociedade e da arte”.
Fundamentando nossa construção conceitual, passamos à análise de tal conceito,
parte a parte.
Música é: – "a arte que através dos sons, transmite sentimentos ou exprime
emoções (...)" –
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Cage nos mostra que “Música é sons, sons à nossa volta (...)” (Cage referido por
Schafer, 2001, p. 19). Fazemos música com sons; mesmo quando inserimos pequenas
cesuras, pequenas pausas, em nosso percurso sonoro, estamos selecionando sons e
momentos em que estes sons serão tocados ou ouvidos e “Para fazer música, as culturas
precisam selecionar alguns sons entre outros (...)” (Wisnik, 1989, p. 59) e isto torna a
música uma manifestação, unicamente, humana.
Há um sentido expressivo em toda manifestação artística, ou seja, toda obra de
arte expressa algo, seja relacionado ao sentimento ou a razão e obviamente que, ”Além
da atração do som e dos sentimentos expressivos que ela transmite, a música existe no
plano das próprias notas e da sua manipulação” (Copland, 1974, p. 26) e neste universo,
descreve, transmite, expõe, a intenção do artista através de sua criação. Em sua amplitude
“A minha própria opinião é de que toda a música tem o seu poder expressivo, algumas
mais e outras menos, mas todas têm um certo significado, escondido por trás das notas, e
esse significado constitui, afinal, o que uma determinada peça está dizendo, ou o que
pretende dizer” (Copland, 1974, p. 23). “– (...) a partir de estruturações variadas e ligadas
ao seu tempo social (…)” – A música é parte integrante e fundamentalmente significativa
da cultura de uma sociedade que, por sua vez, para expressar sua arte, lança mão de
recursos e estruturações que possibilitem a concretização do objeto artístico-musical. Em
si,
Comparada com o ritmo e com a melodia, a harmonia é o mais
sofisticado desses três elementos da música. Estamos tão acostumados
a pensar em música em termos de música harmônica que costumamos
esquecer que, comparada com o ritmo e a melodia, a harmonia é uma
invenção recente. Os dois primeiros elementos pertencem naturalmente
ao homem, mas a harmonia evoluiu gradualmente do que era em parte
uma concepção intelectual - e sem dúvida, uma das concepções mais
originais da mente humana (Copland, 1974, p. 54).

A música talvez seja, dentre as manifestações artísticas, a que possua uma
estruturação teórica mais complexa, sendo assim, estas estruturas variadas a que nos
referimos no conceito de música aqui construído, revelam muito do tempo social em que
a arte se processa. “Sempre que acontecem processos sociais (...) podem se perceber
mudanças específicas no padrão de criação artística e, correspondentemente, na qualidade
estrutural das obras de arte” (Elias, 1995, p. 48). Wisnik destaca que, para se fazer música,
diferentes culturas selecionam sons (1989); estes sons, uma vez selecionados, são
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organizados de acordo com formas estruturais que, não raramente e não por acaso, tem
íntima relação com o meio social em que o artista vive e onde a arte se processa; “(...) não
há civilização, por mais primitiva que seja, em que o canto, a dança e os instrumentos
musicais não estejam intimamente ligados a todos os atos da vida social” (Barraud, 1997,
p. 12) “– (...) contribuindo para o desenvolvimento cultural da sociedade e da arte”.
Morin, nos diz que “(...) é a cultura e a sociedade que garantem a realização dos
indivíduos, e são as interações entre indivíduos que permitem a perpetuação da cultura e
a auto-organização da sociedade” (2004, p. 54); neste espaço de interação a arte, aqui
mais diretamente, a música, não rende-se aos anseios mercantilistas do consumo pelo
consumo; a arte deve legar à sociedade e aos indivíduos que a ela pertence e faz existir,
combustível para o desenvolvimento cultural e manutenção dos preceitos e padrões
culturais, buscando perpetuar tais valores para as futuras gerações. A arte, servindo a uma
indústria de produção, voltada única e exclusivamente para um público consumidor que
não reflete sobre a obra e espera reconhecer sempre algo familiar na produção artística,
de nada contribui para o crescimento da sociedade e da própria arte.
Temos nosso conceito de música. Logicamente haverão discordâncias, contudo,
como se espera de um estudo científico, nossa construção conceitual foi cuidadosamente
fundamentada.
Partindo desta definição como norte, iremos perceber que outra tarefa, não menos
árdua que a construção de um conceito de música, faz-se presente em nosso percurso
investigativo. Estamos nos referindo à dicotomia música erudita/música popular.

2.4. A dicotomia: música erudita e música popular
Pudemos observar, que em momentos distintos na história da música, diferentes
dualidades que se constituem de tempos em tempos.
Desde os trovadores e menestréis, na Idade Média, percebe-se claramente,
dualidades que se colocam na compreensão do universo musical. No período
Renascentista havia a divisão entre música sacra – composta para ser executada em cultos
religiosos – e profana – composta para ser executada nas tavernas, espaços para diversão
dos plebeus e afins –. No século XIX, mais precisamente ao final de sua segunda metade,
surge a dicotomia entre música erudita e música popular, dicotomia esta que, ao nosso
olhar na contemporaneidade, é equivocada e anacronicamente reiterada pelo meio
acadêmico.
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O que entendemos por música popular? Seria uma manifestação cultural do povo?
Uma música que a população menos favorecida tem acesso? O que os meios de
comunicação de massa elegem como tal? Difícil saber.
Nietzsche, leva-nos a perceber a intrínseca ligação entre o cotidiano social e o que
alguns estudiosos chamam de canção popular.
(...) a canção popular aparece-nos, antes de mais, como espelho musical
do mundo, como melodia primordial que anda à procura da imagem de
sonho que lhe seja irmã para a exprimir num poema. "A melodia é, pois,
o que há de primeiro e de mais geral", o que se deixa representar em
várias objetivações e exprimir em vários textos” (Nietzsche, 2004, p.
43).

Observamos que, em nosso tempo, em nosso cotidiano social, neste século de
furiosa velocidade de informação que lhe é inerente e perene, o acesso a informação
perpassa pelos interesses da indústria da cultura de massa, maquiando o acesso ao que
não lhe interessa, ao que não atende aos seus anseios mercantilistas de consumo rápido,
fácil e sem reflexão.
A tarefa de definir “música popular” é tão complexa quanto a de definir a própria
música em si e seguindo com nosso raciocínio, no percurso analítico que se desenha,
podemos observar que, muitas pessoas – dentre essas, um sem-número de intelectuais –
classificam, equivocadamente, toda composição de caráter sinfônico como "música
clássica", assim como toda música fora deste contexto, como "música popular".
Quando atribuímos a outrem a responsabilidade de escolher por nós o que ouvir,
abrimos mão do nosso direito ao “discernimento auditivo” e, para além disto, passamos
uma "procuração" com autonomia para que os "managers" instituam um mercado de
consumo com regras próprias que serão impostas à sociedade.
Devido ao dito rebaixamento do gosto geral, ou, ainda, devido ao
isolamento da música elevada face às massas ouvintes, lastima-se às
vezes a divisão da música em duas esferas, há muito sancionada pelas
administrações culturais que conservam, sem mais delongas, a seção
música de entretenimento (Adorno, 2011, p. 85).

Evidentemente que a análise Adorniana deve ser acompanhada de senso de
relativismo cultural. Há de se considerar, a elipse temporal que se estabelece entre o
período por ele analisado e o período em que estamos inseridos.
Ao nosso olhar, temos hoje uma nova dualidade a se entender: de um lado, música,
de outro, música comercial ou de consumo comercial. Nos arriscaríamos afirmar que, não
há mais divisão da música entre erudita e popular; entendemos que a dicotomia em música
que se estabelece em nosso tempo social é: música e música de mercado.
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Kosik nos mostra que, o que parece real, em primeiro plano numa análise, pode
não traduzir a verdade da coisa em si, ou seja, pode apresentar uma pseudoverdade, algo
ilusório, fenomênico. O fenomênico, às vezes, se apresenta em primeiro plano, porém
esconde a essência, a verdade da coisa: “O conhecimento se realiza como separação de
fenômeno e essência, do que é secundário e do que é essencial, já que só através dessa
separação se pode mostrar a sua coerência interna, e com isso, o caráter específico da
coisa” (Kosik, 1976, p. 18). Percebemos assim, que a verdade em si é, via de regra, um
conceito provisório, pois “Ao contrário do mundo da pseudoconcreticidade, o mundo da
realidade é o mundo da realização da verdade, é o mundo em que a verdade não é dada e
predestinada, não está pronta e acabada, impressa de forma imutável na consciência
humana: é o mundo em que a verdade devém” (Kosik, 1976, p. 23). A verdade é sempre
provisória. Esta talvez seja a única verdade absoluta.
Trataremos mais à diante, da Tríade Adorniana Hipotética e dos Planos Hipotéticos de

Audição na análise propriamente dita.

2.5. Villa-Lobos e a música folclórica
Villa-Lobos foi um compositor que transmitiu, através de suas ações e de sua obra,
o pensar sócio-musical integrando música e povo, mostrando-nos o que é indissociável
ao nosso olhar. Frequentava rodas de “samba” e “choro” e com os “chorões”, entrava no
universo da música brasileira, aprendia com uma genuína “arte popular”, se é que assim
podemos chamá-la, e a levava para o universo da música sinfônica, provando não existir
fronteiras entre a música erudita e popular, somente música. A arte da composição era o
“ar” que respirava e sua música reverencia as paisagens sonoras brasileiras e as canções
folclóricas de nosso povo. Dizia: “Eu não ponho breques nem freios, nem mordaça na
exuberância tropical de nossas florestas e de nossos céus, que eu transporto
instintivamente para tudo o que escrevo” (Villa-Lobos referido por Paz, 2004, p. 22).
Villa-Lobos, possuía olhar atento à educação musical, de forma ampla, na
formação de nossas crianças e jovens e percebemos que, pensava a educação através da
música como uma maneira de formar um público inteligente e consciente de suas
possibilidades e potencialidades, interessando-se pela formação futuras gerações de
ouvintes de música, pois caso contrário, não se teríamos em pouco tempo – e aqui a
referência é 1930 –, público capaz de apreciar a produção musical de nossos artistas. Para
ele, os meios de comunicação de massa iriam dominar e dirigir o gosto do público, sendo
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assim, vislumbrou a possibilidade de implantar no Brasil um programa de educação
popular, cuja base mais importante estaria na arte musical coletiva como forma de uma
educação socializadora.
Para Villa-Lobos, cantar era imprescindível e somente desta forma o povo
brasileiro teria contato consciente com sua própria cultura, suas raízes, sua música e com
sua musicalidade à “flor da pele”.
Segundo ele, através da música folclórica, nossas regiões mais distantes entrariam
em contato com outras, interagindo, trocando influências e costumes, difundindo nossa
cultura e nossa arte popular. Ele tira a música folclórica do nível de exotismo e a coloca
no cenário da música de concerto, pois pensava que desta forma as distâncias culturais se
encurtariam e talvez hoje tivéssemos uma cultura de valorização de nossas diferenças.
Assim, a exemplo do que fez o compositor Zoltán Kodály, que sistematizou uma forma
de ensino musical a partir da matriz folclórica húngara, Villa-Lobos o fez no Brasil,
porém com um arcabouço cultural muito mais amplo, dada a diversidade de brasis
existente no próprio Brasil em que ele mergulhara profundamente. A música folclórica
era considerada, por Villa-Lobos, matéria fundamental para a educação e para a cultura
de um povo. Segundo ele, sua utilização além de contribuir para a formação do ideal
coletivo, traria não só implicações pedagógicas, mas políticas e sociais.
O canto coletivo, com seu poder de socialização, predispõe o indivíduo
a perder no momento necessário a noção egoísta de individualidade
excessiva, integrando-o na comunidade, valorizando no seu espírito a
idéia da renúncia e da disciplina ante o imperativo da comunidade social
[...] a música é um elemento básico e insubstituível na formação
espiritual de um povo. A sua função não se limita à importância de
formação estética, mas assume um caráter eminentemente socializador
(Villa-Lobos, 1991, pp. 114-15).

Através do premente pensamento de coletividade, Villa-Lobos imaginava a
formação de um público que não somente valorizasse a música, mas pudesse e soubesse
escolher o que ouvir. Não se tratava de uma audição puramente estética, mas de uma
educação auditiva para a sociedade e para a vida. Para tanto, nos chamava a atenção, já
na década de 1930, para o perigoso fato que se evidenciaria; o consumo musical através
dos meios de comunicação de massa seria uma ameaça à arte popular, cuja decadência só
seria evitada com a ajuda da música folclórica.
O que Villa-Lobos nos traz aqui ilustra, de maneira profícua, o nosso pensamento
de como a audição sem cuidados e desmedida pode influir, diretamente, no contexto
cotidiano social e na vida das pessoas. Assim, percebemos como nossa cultura, nossas
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canções folclóricas que traduzem nossas raízes, podem contribuir a uma processo
educativo que proporcione construir as bases e formas de se chegar a uma audição que
nos permita viver de forma saudável, escolhendo a paisagem sonora que queremos
preservar, criar ou extinguir.
O ensino musical através do canto, para Villa-Lobos, era e necessário. A voz, por
ser nosso instrumento mais natural, deveria ter atenção especial. Ele destacava a função
social e disciplinar do canto coletivo, através da aprendizagem coletiva como princípio
metodológico, vendo-o como uma forma de despertar no povo uma consciência musical
autenticamente brasileira, ampliando assim, nosso olhar tão fragmentado de Brasil.
O orfeão adotado nos países de maior cultura, socializa as crianças,
estreita os seus laços afetivos, cria a noção coletiva de trabalho. Só
quando todas as vozes se integram num mesmo objetivo artístico,
despidas de quaisquer predominâncias pessoais, é que se encontrará a
verdadeira demonstração orfeônica. (Villa-Lobos, 1934, p. 8).

Para que esta autenticidade fosse preservada, se fazia necessário utilizar um
material didático-musical que a valorizasse e, para tanto, organizou uma série
denominada de Guia Prático em que o 4º volume seria exclusivamente dedicado à música
folclórica.
Este Guia Prático foi pensado e organizado, em seis volumes, a saber:
Tabela 1 – Guia Prático

1º Volume

Recreativo Musical

137 cantigas infantis populares, cantadas pelas
crianças brasileira

2º Volume

Cívico Musical

Hinos Nacionais e estrangeiros; canções escolares
e estrageiras

3º Volume

Recretivo Artístico

Canções escolares nacionais e estrangeiras

4º Volume

Folclórico Musical

Temas ameríndios, mestiços, africanos,
americanos e temas populares universais

5º Volume

Músicas selecionadas com o fim de permitir a
observação do progresso, da tendência e gosto
Livre escolha dos Alunos
artístico, revelados na escolha feita pelo aluno, das
músicas adotadas para este género de educação

6º Volume

Artístico Musical

Litúrgica e profana, estrangeiras, nacionais,
gêneros acessíveis

Fonte: Villa-Lobos (2009, p. 17).
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O projeto literário, entretanto, não passou da edição do 1º volume.

Villa-Lobos dedicou-se ao ensino de música, até 1941, quase que exclusivamente.
Defendeu seu olhar para a educação musical com o mesmo afinco com que retratava em
sua obra a paisagem sonora de nossas florestas, rios, mares, montanhas; nossa cultura e
nosso folclore.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Por volta da década de 1940, Adorno e Horkheimer dão início ao processo de
construção do conceito de Indústria Cultural, conceito este, que se tornaria preponderante
para o fomento de reflexões acerca da relação a se estabelecer entre artista e público a
partir do século XX.
A partir daí: “A máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo que já
determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco

(…)” (Adorno, 1985, p. 111). Assim, percebemos que “(…) a indústria cultural inscrevese no advento da sociedade de massa, do consumo e do espetáculo e no momento da
desauratização da obra de arte ou de sua “desartificação” (Entkunstlung), para utilizar o
termo de Adorno” (Matos, 2010, p. 29).
Percebemos em suas reflexões que, Adorno estabelece claro vínculo entre
Esclarecimento, Liberdade e Razão, o que denominamos de Tríade Adorniana Hipotética
– TAH –. Esta tríade, desenvolvida em nossa pesquisa simplesmente como forma de
melhor entendimento do contexto dialético adorniano em relação a Indústria Cultural,

leva-nos ao que Adorno chama de “Emancipação”, ou seja, esta “Emancipação” é ponto
de partida e ao mesmo tempo de chegada, um périplo; do esclarecimento, do
conhecimento consciente ao pensamento racional, perpassando pela liberdade no fazer
artístico, partiremos da emancipação para a emancipação retornarmos mais fortes e
tomados de consciência de nosso lugar.

Percebemos que os conceitos se interagem; isto ocorre tanto com a tríade em si –
Esclarecimento, Liberdade e Razão –, quanto com qualquer ponto da tríade em relação
com a Emancipação. Assim, em cada tangência, desdobramentos diversos podem ocorrer.

No exato instante em que o indivíduo se entrega, sem ato reflexivo, ao coletivo social
determinante, este coloca-se à parte da relação com a emancipação, anulando-se como
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sujeito dotado de vontade própria (Adorno, 1995). Neste momento, o indivíduo entrega
seu poder de discernimento em mãos alheias que podem ser perigosamente
manipuladoras e ilusórias, contribuindo assim, para uma “cegueira voluntária” 4 em
relação ao seu lugar no cotidiano social; “(...) o sujeito já liberto da vontade individual e
transformado, por assim dizer, num mediador pelo qual o verdadeiro sujeito, o único

realmente existente, triunfa e celebra a sua libertação na aparência” (Nietzsche, 2004, p.
42).
Villa-Lobos destacava na década de 1930, a necessidade de formação de um
público capaz de apreciar, através de uma audição seletiva, a produção artística das
gerações vindouras, ou seja, Villa-Lobos já manifestava uma latente preocupação com a
formação de um "ouvinte inteligente” capaz de discernir e selecionar o que seria
significativo ou não para seu meio social, para seu ambiente e, por conseguinte, para si.
Hoje, em pleno século XXI, percebemos que nossa educação ainda não se pauta

na busca pela autonomia; nossa arte musical se distancia da sociedade e “(…) não somos
educados para a emancipação” (Adorno, 1995, pp. 169-70). Se não somos educados para
a autonomia, somos presas fáceis para a manipulação que se consubstancia nas mais
variadas esferas sociais, posto que, “(…) o mero pressuposto da emancipação de que
depende uma sociedade livre já se encontra determinado pela ausência da liberdade da

sociedade” (Adorno, 1995, p. 172).
A tríade Adorniana que propomos hipoteticamente é, para a arte, tão relevante
quanto para o ambiente social amplo. Pensamos que através do Esclarecimento, da

Liberdade e da Razão, possuímos os elementos necessários para o estabelecimento da
Emancipação como forma se buscar a autonomia e liberdade de criação no fazer artístico.
A inércia frente a não emancipação na arte cede aos anseios da Indústria Cultural que,
segundo Adorno “(…) derruba a objeção que lhe é feita com a mesma facilidade com que
derruba a objeção ao mundo que ela duplica com imparcialidade” (1985, p. 122). A não

emancipação escraviza e aprisiona; “A libertação prometida pela diversão é a liberação
do pensamento” (Adorno, 1985, p. 119); é negação da reflexão a favor do entretenimento
puro, simples e manipulador.

Os Planos Hipotéticos de Audição – PHA são: Plano indiferente; plano geral;
plano significativo; plano consciente. Vamos, sucintamente, entender tais planos,
traçando analogamente, paralelo entre os nossos Planos Hipotéticos de Audição,

4 Tal termo tem estreita relação com o termo “surdez voluntária”, utilizado nesta pesquisa.
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primordialmente, a partir de estudo realizado no Brasil, o comportamento da escuta
musical proposto por Adorno e os planos de audição propostos por Copland.
Entendendo, resumidamente, o contexto teórico proposto nos Planos Hipotéticos
de Audição/PHA.
O plano indiferente é aquele em que o ouvinte se comporta alheio à manifestação

musical ou auditiva de forma global. O ouvinte que se enquadra neste plano, ignora o
sentido da audição e, principalmente, seu link inerente ao ato de manifestação da arte
musical. Ele não atribui nenhuma importância à música, de maneira geral. Em tal plano,
o ser humano é incapaz de “(…) compreender a música como atividade da psique humana,
dotada de uma rede complexa de inter-relações como o panorama social, cultural, político
e econômico” (Fonterrada, 2008, p. 117).
O plano geral se difere do plano indiferente apesar de ocupar um espaço bem
próximo. O plano geral, em nossa abordagem teórica, é aquele onde nós, seres humanos,

em geral, não nos damos conta do que, quanto, quando ou de que forma ouvimos. Estamos
o tempo todo envoltos numa “odisseia sonora” e mesmo assim não nos damos conta disto,
não nos preocupamos em selecionar nenhum som específico, seja ele bom ou ruim, bonito
ou feio, agradável ou não. Estamos sendo neste momento específico, afogados num mar
de sons e poderíamos também chamar este plano de plano da banalização sonora.

Contudo, temos a intenção de ouvir; escolhemos ouvir; mesmo involuntariamente
ouvimos; por vezes, tomamos simplesmente, um “banho sonoro”.
No plano significativo, nos tornamos um pouco mais atentos ao universo sonoro,

buscamos um sentido, um significado para os sons que ouvimos ou produzimos e mesmo
ainda, não tão preocupados com seus efeitos ou conceitos estéticos, estamos mais atentos,
de ouvidos mais “abertos”. No contexto das artes, percebemos que a intencionalidade é
fator preponderante para que uma determinada obra seja aceita e considerada como tal;
entendemos que, “(...) o importante é termos em mente que o estatuto da arte não parte

de uma definição abstrata, lógica ou teórica, do conceito, mas de atribuições feitas por
instrumentos de nossa cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela recai” (Coli,
1983, p. 11).

Em nossa teoria e entendimento, o plano consciente, é o plano em que percebemos
estar os ouvintes mais atentos, os ouvintes mais preocupados com os sons nocivos ao
ambiente, com os sons em extinção, com o nível de decibéis que podemos suportar com
segurança, enfim, os ouvintes inteligentes, capazes de selecionar com consciência os sons
que querem ouvir ou produzir; os sons que querem preservar ou extinguir. O plano
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consciente é o plano que mais nos interessa, ou seja, é o plano que pensamos ser o ideal
para o desenvolvimento de um ambiente sonoro equilibrado e saudável; é o plano que
queremos desenvolver na sociedade através do ensino musical amplo; é o plano que nos
dá uma Audição Inteligente - AUIN.
Destacando o pensamento musical de coletividade, Villa-Lobos imaginava a

formação de um público que não somente valorizasse a música, mas pudesse e soubesse
escolher o que ouvir.
O conceito de audiçãoo que construímos tem, na filosofia adorniana e na proposta
de educação musical schafeneriana, fundamento inerentemente heurístico. É, em si, um
conceito dialético, pois que (…) se o que é real entrou nos conceitos, neles se legitima e

os fundamenta de modo inteligente” (Adorno, 2010, p.21). A Audição Inteligente - AUIN,
se traduz no arcabouço sonoro e educativo da prática auditiva, seja ela musical ou não.
Está construído e posto o conceito que nos propomos. A Audição Inteligente - AUIN, se

dá quando o ouvinte, a partir de sua própria tomada de consciência, coloca em uso seu
poder de “discernimento auditivo”, ou seja, quando o ouvinte é capaz de selecionar o som
que será processado pelo órgão auditivo e seus desdobramentos, ouvindo o que
selecionou para ouvir. É, a Audição Inteligente - AUIN, o próprio discernimento
auditivo. Tal discernimento se constitui elemento a ser trabalhado pelo professor de

música.

4. REFLEXÕES SOBRE O LUGAR CONSTITUÍDO PELO EDUCADOR MUSICAL
A educação sonora, hoje, é preponderante para a formação das gerações
vindouras, por conseguinte, para o estabelecimento de uma relação ecologicamente
equilibrada socialmente. Se torna imperativo “(...) ensinar sons antes de ensinar signos
(...)” (Pestalozzi referido por Fonterrada, 2008, p. 60) e somente através da educação
sonora na educação musical, nossa sociedade será mais harmoniosa sonoramente falando.
O novo educador musical, deve, portanto, repensar seu plano de aulas e acima de tudo,
refazê-lo, colocando em primeiro plano a formação auditiva de seu alunado, de tal forma,
“(…) o novo educador musical incentivará os sons saudáveis à vida humana e se
enfurecerá contra os hostis a ela (…)” (Schafer, 1991, p. 123).
Neste instante de nossas reflexões, torna-se imprescindível estabelecer, ao nosso
olhar, a distinção de dois termos que são usados como tendo o mesmo significado no
contexto que se consubstancia; são eles: papel e lugar.
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O termo papel, nos remete à representação, ou seja, a algo que pode apresentarnos sem realmente ser. A personagem de uma história que pode ser representada de
diversas formas. Foucault nos diz que: “Todo este imenso discurso do louco retornava ao
ruído; a palavra só lhe era dada simbolicamente, no teatro onde ele se apresentava,
desarmado e reconciliado, visto que representa aí o papel de verdade mascarada” (2009,
p. 12). Lugar, ao nosso olhar, é um espaço que deve ser ou não ocupado e não, meramente
representado; assim, lugar nos parece mais adequado ao professor, uma vez que este não
deve representar uma personagem e sim ocupar um lugar que somente ele pode ocupar
na sociedade. Este pensamento segue o princípio do saber filosófico de busca pela
verdade questionando, segundo Foucault, “(…) nossa vontade de verdade (…)” (2009, p.
51).
Na construção de nosso raciocínio, o professor “(…) possui seu lugar e consiste
na relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de elementos materiais
(…)” (ibidem). Tal distinção torna-se significativa em nossa tese de construção
conceitual, pois trata-se de uma abordagem analítica que versa sobre o ser humano, sendo
assim, “(…) nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de
quimeras. E quando, na ruptura de controles racionais, culturais, materiais, há confusão
entre o objetivo e o subjetivo, entre o real e o imaginário (…)” (Morin, 2004, pp. 59-60)
e ao nosso olhar, entre papel e lugar, tornar-se importante demarcar tais espaços de forma
clara, apropriando-nos assim, de seu arcabouço conceitual.
Schafer destaca o que julgamos ser o objeto primordial de nossa pesquisa e deveria
ser objetivo principal dos educadores musicais o século XXI. Vejamos:
Apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente; tratar a
paisagem sonora do mundo com uma composição musical, da qual o
homem é o principal compositor; e fazer julgamentos críticos que levem
à melhoria de sua qualidade (Schafer, 1991, p. 284).

Pensamos que a educação musical não deva ser planejada de forma desarticulada
do ambiente social como um todo. O conteúdo e as ações entorno deste ambiente devem
ser contextualizados e significativos; o ambiente onde estamos inseridos e influímos deve
estar presente também no planejamento cotidiano do ensino de nossos educadores
musicais, construindo assim, saberes de uma arte que se dá no tempo e não nos permite
negligenciar o ambiente sonoro ao seu redor.
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Se quisermos ouvir sons suaves, sons de pássaros, farfalhar de folhas ao vento,
teremos que diminuir os sons das máquinas dos centros urbanos; isto é fato. Sendo assim,
a música de forma equilibrada em seu atento olhar para a qualidade sonora de nosso
ambiente, pode nos dar a sensibilidade necessária para o desenvolvimento desta audição
mais atenta.
No âmbito político e educacional, caminhamos lentamente no sentido de
reintegrar efetivamente, o ensino de música nas escolas brasileiras que, desde 1960,
menos de um ano após a morte de Villa-Lobos em 1959, deixa de ter obrigatoriedade,
passando a figurar somente em uma série de legislações vazias neste sentido.
Na década de 1970, a lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, de 11 de
agosto de 1971, 5692/71, estabelece o ensino de Educação Artística no ensino
fundamental e médio, ficando compreendidas as seguintes áreas: Artes Plásticas, Artes
Cênicas e Música. Passados mais de vinte anos, na década de 1990, a lei 9394/96, de 20
de dezembro de 1996, mantém a não obrigatoriedade específica do ensino de música no
ensino fundamental e médio, que passa ter o ensino de Arte de maneira integrada,
compreendendo: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Segundo Penna: “O ensino de
música continua submetido ao campo múltiplo da Arte, com um presente frágil e
inconstante prático escolar, muitas vezes nas mãos de professores sem formação
específica” (2004, p. 9).
A lei mais recente, a nº 13.278, de 2 de maio de 2016, nada trás de relevante
mudança e seguimos sem espaço significativo para o ensino de música nas escolas
brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da indissociável relação entre música e sociedade, traçamos paralelo entre

indústria cultural e produção artístico-musical. Na busca pelo conhecimento científico,
onde a filosofia, “(…) baseia-se no sentido consolidado no final do século XIX, como
triunfo de um trabalho de pesquisa sólido sobre a ilusão dialético-especulativa (…)”

(Adorno, 2015, p. 99), percebemos que a partir de nossa pesquisa, a busca pela audição
proposta é fundamental para o desenvolvimento do ensino de música no Brasil. Portanto,
entendendo que a poluição sonora se configura em uma patologia social e que a música
pode contribuir para minimizar seus efeitos sobre a sociedade, o conceito AUIN,
cuidadosamente fundamentado e construído, deverá se fazer presente de forma natural
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em nossos diálogos usuais; seja no café da manhã, em nosso caminho para o trabalho, em
nossos momentos de lazer, em nossos planos de aula, em nosso cotidiano, enfim, em
nossa vida consciente e a procura de um ambiente sonoro equilibrado.
A Educação Musical nos dias atuais, prescinde um estágio anterior, onde
constatamos ter havido um retrocesso e se faz, inexoravelmente importante, ensinar a
sociedade a “ouvir”; não somente ou especificamente música, mas "ouvir" de forma
significativa e com orientação, o mundo ao seu redor. Educar para a audição atenta e
seletiva, deve ser a próxima luta a ser travada. Talvez isto não tivesse ocorrido se, durante
décadas a fio, não tivéssemos negligenciado o ensino de música nas escolas de nosso
imenso e continental Brasil. Hoje, Educação Sonora é, primordialmente, levar a acuidade

sonora ao alcance da sociedade; a isto se põe a Audição Inteligente. De tal forma,
esperamos que nossa pesquisa e abordagem possa contribuir para reflexões acerca das
possibilidades de intervenção em Educação Sonora e Educação Musical, sobretudo no
Brasil.
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PRÁTICAS CRIATIVAS E IMPROVISAÇÃO: PROPOSTAS PARA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MÚSICA
Creative practices and improvisation: proposals for teacher of music education

LOPES, Fabrício de Oliveira5, & DE SOUZA MENDES DA SILVA, Jefferson Tiago 6

Resumo
Este artigo é um relato das experiências em uma licenciatura em música e no processo de
desenvolvido pelo Curso de Licenciatura em Música da UFRR (Brasil) na construção de um
professor crítico. O Curso oferta diversas disciplinas, mas há ausências de práticas criativas ao
longo da formação, com elas haveria maior independência do licenciandos no seu processo de
ensino-aprendizagem, possibilidades de aumento dos repertórios pedagógicos e escaparia do
tradicional ensino utilizado. Segundo Bailey (1993), Berliner (1994), Swanwick (2008), Albino
(2009), Lino e Dorneles (2019) as práticas criativas podem ser ferramentas no desenvolvimento
do aprendiz, ampliando a criticidade e sua inteligência imaginativa durante o desenvolvimento
cognitivo musical, práticas que presentes contribuiriam de maneira significativa para uma
formação mais qualificada dos licenciandos. Propõe-se a criação de disciplinas que tenham como
base a improvisação musical com o objetivo de inserir conteúdos sobre a temática das práticas
criativas e da improvisação e assim suprir alguns déficits da formação docente.

Abstract
This article is narrated of the experiences in a degree in music and in the process developed by
the Degree in Musica of UFRR (Brazil) in the construction of a critical teacher. The Course offers
several disciplines, but there are absences of creative practices throughout the formation, with
them there would be greater independence from teachers in their teaching-learning process,
possibilities of increasing pedagogical repertoires and would escape the traditional teaching used.
According to Bailey (1993), Berliner (1994), Swanwick (2008), Albino (2009), Lino and
Dorneles (2019) creative practices can be tools in the development of the learner, expanding
criticality and their imaginative intelligence during musical cognitive development, practices that
would contribute significantly for a more qualified training of undergraduates. It is proposed to
create disciplines that are based on musical improvisation with the aim of inserting content on the
theme of creative practices and improvisation and thus supply some deficits in teacher training.
Palavras-chave: Prática criativa; Improvisação musical; Formação docente; Música UFRR.
Key-words: Creative practice; Musical improvisation; Teacher formation; UFRR Music.
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O CONCEITO DE IMPROVISAÇÃO

O ponto de partida para esta pesquisa emerge da imensa admiração e inspiração
pela improvisação musical, além da consequente possibilidade de contribuir com a
formação de futuros professores que realizam os estudos no Curso de Licenciatura em
Música da Universidade Federal de Roraima (UFRR), único curso de música ofertado de
forma presencial no estado de Roraima.
A improvisação musical é uma arte que envolve o ato de compor e a performance
simultaneamente, ou seja, é criar, “inventar na hora”. Segundo o Dicionário Grove de
Música (1994, p. 450), a improvisação musical é “definida como a criação de uma obra
musical, ou de sua forma final, à medida que está sendo executado, podendo significar a
composição imediata da obra pelos executantes, a elaboração ou ajustes de detalhes numa
obra já existente, ou qualquer coisa dentro desses limites”.
A palavra improvisar vem do latim: em e provisus, de providere, que significa ver
antecipadamente, previamente, que se refere a algo não previsto, não visualizado, não
programado, “algo que não tenha sido visto com antecedência” (Alterhaug, 2004, p. 98).
“O termo improvisação pode estar vinculado ou não, às práticas musicais e, mesmo assim,
podem existir diversas acepções dentro de um mesmo contexto” (Guerzoni, 2014, p. 24).
Em Guerzoni (2014) temos alguns verbetes para a improvisação, o Dicionário
Aurélio (versão online), improvisar significa algo repentino, súbito ou sem preparo. Já o
dicionário Priberam (versão online), amplia o significado para termos como fingir, mentir
ou citar falsamente. Nos dicionários de língua portuguesa Houaiss e Michaelis (versões
on-line) a palavra improviso está ligada à ideia de uma adaptação emergencial, um
“quebra-galho”, uma solução provisória, entre outras aceções remete a um momento
urgente, o agora, e exige uma solução instantânea que, no que lhe concerne, requer uma
capacitação intelectual e criativa. Como relatado acima, improvisação fora do contexto
musical, está relacionada predominantemente a algo que está errado e precisa ser
imediatamente reparado.
No contexto musical, a palavra improvisação tem um significado mais positivo,
estando relacionada a uma habilidade de criatividade musical instantânea. A
semelhança existente entre o termo improvisação, no contexto da língua
portuguesa e no contexto musical está na urgência de tomada de decisões em um
momento específico e que requer uma solução imediata e criativa. A diferença
existente entre a improvisação fora do contexto musical e dentro de um contexto
musical está na intenção de se improvisar. Na vida cotidiana o inesperado é algo
que deve ser contornado e comumente é visto como algo desagradável. Por sua
vez, nas práticas musicais, na maioria dos casos, a improvisação não ocorre de
forma inesperada ou improvisada. Ao contrário, há uma sistematização na
performance baseadas em treinos constantes (Guerzoni, 2014, p. 25).
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Estudos de práticas criativas, o estímulo da criatividade em conjunto com os estudos
teóricos e práticos musicais permite ao aprendiz adquirir uma gama de informações e
ferramentas que vão lhe proporciona seguir um caminho com menos obstáculos na hora
de tomada de decisões e no processo de improvisação intencional. Na música a
improvisação estimula a criatividade do aprendiz, independente dos erros que de maneira
inevitável vão surgir.
O músico que possui o conhecimento da improvisação, geralmente tem
consciência e previsão da sua criação musical. É certo que podem e
existem acidentes de percurso, mesmo porque, no princípio do
aprendizado da improvisação musical, o aprendiz vivencia mais os
erros do que os acertos não apenas com relação à execução musical,
mas com relação aos métodos que envolvem o aprendizado da
habilidade de improvisar (Guerzoni, 2014, p. 26).

Porém, devido a todo esse preparo, esse estímulo, esses métodos que fomentam a
criatividade, esse aprendiz não se intimida a prosseguir, nem tem medo de tomar decisões,
pois se sente mais seguro por ter consciência que sua criatividade o ajudará. Segundo
Berliner, “Na improvisação musical, o “erro” faz parte do processo. A própria ideia de
erro assume outro caráter, mais identificado com a busca curiosa do desconhecido. O erro
está, para a improvisação, mais para um fazer em construção” (Albino, 2009, p. 60).
A arte de criar e improvisar já acontecem no meio musical há muitos anos, com o
aprimoramento do sistema de notação musical, essas práticas puderam ser transcritas. Em
razão disso, a improvisação foi perdendo espaço rapidamente. Muito embora, no período
barroco, apesar do sistema notacional já está consolidado, a improvisação ainda foi
utilizada com frequência pelos músicos executantes da linha do baixo contínuo, por
exemplo.
Depois de um período um pouco esquecida, a improvisação voltou a ser muito
utilizada a partir do final do século XIX e início do século XX, devido o surgimento de
vários gêneros musicais que tem como uma de suas características principais a
improvisação em sua essência, dentre esses estilos, podemos destacar o Blues e o Jazz
Norte Americano, além do choro brasileiro atualmente, a improvisação é constantemente
utilizada em diferentes gêneros musicais espalhados pelo mundo, seja com maior ou
menor grau de intensidade.
No Brasil, a arte de improvisar musicalmente tem se tornado cada vez mais
popular com influências de ritmos brasileiros, latinos, orientais e do jazz, a improvisação
no país tem se expandido e ganhando forma e identidade. No início, sem muito
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embasamento teórico, era dependente do instinto, do conhecimento empírico, do mais
puro sentimento e de certas habilidades musicais do executante, entretanto, com o passar
do tempo, tal prática ganhou notoriedade e ultimamente passou a figurar nas academias e
ser objeto de pesquisa entre diversas classes musicais. Segundo Pereira Júnior (2018) no
processo de evolução dessa técnica, o músico no Brasil, enfrenta algumas dificuldades
como a falta de base acadêmica para o estudo e ensino da improvisação. O autor ainda
comenta que geralmente nas universidades brasileiras não existem a disciplinas com
conteúdos voltados para o desenvolvimento da improvisação musical.
Baseado nos autores citados, a improvisação musical pode ser uma prática muito
importante para os estudantes de música, pois engloba em suas características, aspetos
como: a perceção musical, a criatividade, a expressividade, a composição, a técnica, além
de trabalhar a performance musical. Logo, o processo de ensino/aprendizagem de tal
prática poderia ser de grande valia para na formação em curso de licenciatura, por esta
razão, como objeto de estudo escolheu-se o Curso de Licenciatura em Música da UFRR
para averiguar o uso da ferramenta “improvisação” como elemento do fomento de
práticas criativas e no processo de ensino/aprendizagem da formação dos futuros
professores de música.
A PRÁTICA CRIATIVA E A IMPROVISAÇÃO MUSICAL NA
FORMAÇÃO DOCENTE
Em 1979, Keith Swanwick desenvolveu o modelo C(l)A(s)P, que traduzido para
o português significa: C: composition/composição, L: literature studies/estudo de
literatura musical, A: appreciation/ apreciação, S: Skill aquisition/técnica musical e, P:
performance/execução, que é um modelo que propõe 5 parâmetros de atividades musicais
que devem abarcar a educação musical para um ensino de excelência e consistência na
aquisição e desenvolvimento da linguagem musical.
O modelo sugere que o professor deva trabalhar os parâmetros de forma
equilibrada e integrada. No entanto, as atividades de composição, apreciação e
performance (CAP) desempenham papel primordial na educação musical, pois
constituem as possibilidades fundamentais de envolvimento com a música. Vale lembrar
que a composição neste caso, segundo Swanwick, inclui todas as formas de invenção
musical, assim a improvisação musical também é compreendida como “composição” no
modelo proposto pelo referido autor. A proposta deste estudo vai ao encontro que a
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improvisação musical pode ser uma excelente ferramenta para se trabalhar alguns
elementos fundamentais da música dentro da educação musical, despertando no aprendiz,
através dessa prática criativa, o verdadeiro “fazer musical”.
Segundo Swanwick a improvisação de uma maneira geral, pode ser dividida em
duas partes: a improvisação livre e a idiomática, está última também é conhecida como
improvisação restrita. A improvisação livre é mais conhecida com uma prática
desprendida de amarras ou de uma estrutura, seja ela harmônica, melódica ou rítmica. A
improvisação livre vai de encontro a um sistema definido, ou seja, é uma prática musical
que não se limita a uma linguagem estilística. Já, a improvisação idiomática seria aquela
que se apresenta dentro de um contexto, ou seja, neste tipo de improvisação certos
elementos musicais são fornecidos a priori, onde a melodia, a harmonia, o ritmo e a forma
são predeterminados, cabendo ao músico improvisar em torno disto.
Para Bailey (1993), a improvisação livre se baseia nas experiências vivenciadas,
na prática musical, de uma forma real e não em conhecimentos científicos. Para o músico,
existem duas formas de improvisação: a idiomática e a livre. A primeira se dá dentro de
um contexto com uma linguagem estilística definida, num ambiente musical social e
cultural delimitado, como é caso do choro e do jazz, por exemplo. E a improvisação livre,
apesar de também acontecer dentro de um contexto predefinido, tem uma característica
de superar tais idiomas, ou seja, nesse ambiente várias linguagens se misturam à
proporção que a performance vai emergindo.
Entretanto, o próprio conceito de improvisação é assunto de debate, admitindo-se
diversas aceções a variar conforme o contexto conforme explicitado na primeira parte
deste trabalho, mas pode-se argumentar que toda prática musical envolve improvisação
em alguma medida, em especial no que diz respeito à criação de material sonoro.
A improvisação musical, independente do tipo, seja a livre ou a idiomática, pode
ser trabalhada na educação básica ou em outros contextos de ensino musical, e trazer
inúmeros benefícios para o aprendiz, facilitando a prática do “fazer musical”.
[...] a improvisação é essa prática lúdica e criativa que envolve uma
relação fluída com os outros (grupo e/ou instrumento). Um saber e fazer
que ensina o corpo a se expor. A improvisação parte da realidade, habita
a fronteira entre o sonoro e o musical, cria conexões entre as
necessidades expressivas e a técnica instrumental. Na improvisação, o
importante é ressoar uma fluidez brincante, exercitando-se
publicamente e adquirindo as ferramentas características do jogo no
acontecer poético (Lino & Dornelles, 2019, p. 166).
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A improvisação musical pode ser uma melodia, uma harmonia, um ritmo, etc.
Pode-se trabalhar essa manifestação musical somente com ritmos, a seguir só com
melodia, depois trabalhá-los de maneira simultânea. Outra ideia é trabalhar com os mais
novos a improvisação livre, pois não necessita de nada predefinido e, mais adiante, à
medida que for acontecendo a evolução do aprendiz, pode-se trabalhar com a
improvisação idiomática, apresentado várias linguagens, contextos e estruturas para o
mesmo. A improvisação também pode ser trabalhada sobre uma forma de composição,
elencando tonalidade, estilos e gêneros. Porém, o importante é que essa manifestação
musical seja colocada em prática, é fazer com que o aprendiz possa experienciar tal
sensação. O objetivo é desenvolver, potencializar a criatividade e a imaginação do aluno,
onde cada forma de se improvisar propõe valores exclusivos, experiências singulares,
fazendo com que sua aprendizagem esteja relacionada ao desenvolvimento do fazer
musical.
Na improvisação, que se dá em tempo real, o tempo e o espaço se
incorporam enquanto elementos fundamentais do ambiente e
condicionam totalmente a performance. A improvisação apresenta
também uma dimensão corporal e lúdica relevante traduzida pelas
ideias de jogo e conversa. Estes elementos se introduzem como linhas
de força determinantes na prática de improvisação (Moraes, 2014, p.
35-36). A improvisação envolve uma conversação, sem tempos verbais
determinados[...] John Cage relata que essa conversação se refere a uma
coexistência que muda de um contexto para o outro, tendo como ponto
de entrada viver o tempo e lugar real e cotidiano; sempre fragmentado.
Ao se interessar por formas que não se podia discutir, mas
experimentar, Cage nos convida a tocar o silêncio e o ruído, como
possibilidade de escuta (Cage, 2015, p. 12 referido por Lino &
Dornelles, 2019, p. 167).

Todavia, esta prática deve ser sempre supervisionada e ter um significado para o
aluno. A ideia não é fazer oposição às atividades recreativas, mas sim trazer a clareza do
que é conhecimento musical agregado e o que é mera diversão. A respeito disso, Alonso
faz um alerta: “A liberdade é exigente e tem suas regras: temos que ouvir o outro, temos
que senti-lo” (2008, p. 13 referido por Lino & Dornelles, 2019, p. 172), “Improvisar não
é tocar qualquer coisa” (Alonso, 2014, p. 29).
Violeta Gainza vê dois momentos importantes na improvisação. Um expressivo,
em que o intérprete, independente do resultado, esforça-se para expressar e exteriozar o
que está internalizado; e outro momento introspectivo, que se dá por meio da
investigação, da exploração, do exercício em que aquele intérprete manipula os objetos
sonoros e extra-sonoros com o intuito de absorvê-los em pura pesquisa sonora (1983, p.
23-25).
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Não existe nada que o estudante possa vivenciar, que propicie ao mesmo, tal
experiência como a improvisação, pois esta prática musical engloba a criação, a teoria
musical, a percepção e a performance em simultâneo (Campel, 2009 referido por
Fridman, 2011, p. 65)
Além de todos os pontos positivos de se trabalhar a improvisação na educação
musical aqui mencionados, destaca-se também, que tal prática por ser uma atividade que
surpreenda o aluno a todo o instante, o que exigi muita concentração por parte do mesmo.
Com isso, pode ajudar aqueles alunos, com dificuldades de concentração, a estar sempre
atentos às atividades propostas pelo professor.
Com pouca

concentração e baixo comprometimento, que apresentam

superficialidade em suas relações com o ensino-aprendizagem, precisam ser incitados a
experimentar formas de apreensão da linguagem musical, mesclando estilos e
procedimentos, proporcionando maior abertura para o diálogo e fazer musical, aliando a
experiências e vivências com as possibilidades do encontro com o novo (Loureiro, 2008,
p. 14).
No exemplo do jazz, uma das muitas situações, musicais ou não, em
que existe essa fascinação – um caso de aprendizado, desenvolvimento
e avaliação em música que pode ser perfeitamente reproduzido pelo
professor em sala de aula. Assim, como o jazzista criativo e virtuose, o
professor criativo e em pleno domínio dos conhecimentos e
competências necessários à sua prática produz identificações. Os alunos
se identificam, não com o ente empírico ou pessoa física, mas com uma
posição, uma figura simbólica, que detém os conhecimentos que
admiram e estimula e convida o aprendiz a ocupar um lugar
equivalente. A identificação, portanto, é um processo afetivo que
produz profundos efeitos educativos (Neder, 2012, p. 119).

Corroborando com Neder e aplicando a relação da prática da comunidade jazzista
com o ensino musical, os futuros professores de música precisam procurar compreender
que teorizar sobre música e o fazer musical devem um complementar o outro, e a partir
de aí tornar possível o diálogo entre criação e execução, entre prática e a teoria, entre
pesquisa e interesse, entre professor e aluno, num enriquecimento das relações
interpessoais que transcendem todo o processo de ensino/aprendizagem.

Formação das práticas na Licenciatura em Música da UFRR
O Curso de Música da UFRR, foi criado em 2013, incorporado à estrutura do
Centro de Comunicação Social, Letras e Artes Visuais, com as aulas preferencialmente
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no turno noturno, utiliza de um espaço próprio, Bloco VIII - Música/CCLA, para
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativa, com um vasto número de
instrumentos para as práticas dos seus alunos, o discurso utilizado no Projeto Político
Pedagógico do Curso de 2017 (PPC 2017) indica que essa Licenciatura procura adequar
se às mudanças ocorridas no ensino e investe na formação de um profissional que consiga
detectar, propor e vencer desafios, interagindo no cenário das perspectivas de mudanças
e inovações (Universidade Federal de Roraima, 2017).
As principais questões norteadoras para este estudo são: há realmente uma ausência
dessa prática criativa dentro do Curso de Música da UFRR? Tal prática pode ser uma
ferramenta eficaz no desenvolvimento musical do aprendiz na educação musical? Se sim,
por que a mesma não está sendo otimizada de acordo com tal importância? O
desenvolvimento teórico-prático dessa manifestação musical no Curso, pode contribuir
para uma melhor qualificação na formação do licenciando em música e sua prática
docente? Sem a pretensão de esgotar esse assunto tão vasto no momento, a tentativa de
respostas para tais questões será abordada no decorrer deste trabalho.
Analisando o PPC de 2017 e vivenciando de perto essa realidade, identificou-se
uma ausência de práticas criativas e de ensino na área de improvisação musical ou que
utilizam estas como ferramentas dentro do Curso, pois a temática é citada somente na
ementa da disciplina Instrumento Melódico: Flauta Doce II, ofertada no segundo semestre
do Curso, figura 1, o que pode estar sendo insuficiente no que diz respeito ao processo de
ensino/aprendizagem do Curso de Música. Além-claro, de estudos dos estudos sobre
pedagogos musicais como o Swanwick nas disciplinas de educação musical, mas esses
são vistos de forma superficial.
Ao olharmos a grade curricular do Curso de Música da UFRR não encontramos
nenhuma disciplina exclusiva para a improvisação musical, embora em algumas
disciplinas há explanações sobre o assunto, o que nos conscientiza da importância dessa
prática criativa na educação musical. Era previsto no PPC (2015) a disciplina de Arranjo
e Criação, mas com as modificações realizadas em 2017 a disciplina deixou de ser
ofertada.
A temática da improvisação só aparece como referência na ementa da disciplina de
Instrumento Melódico: Flauta Doce II, entretanto, nos objetivos específicos e nas
competências e habilidades, a improvisação se faz presente no texto do PPC (2017), em
um dos itens que devem ser alcançados pelos discentes nos objetivos específicos, aparece
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o seguinte: improvisar, criar, arranjar, executar e interpretar músicas em conjunto e para
solista. Logo, se faz necessário trabalhar tal prática de maneira mais assídua, para que
todos os itens referentes aos objetivos específicos propostos pelo Curso sejam alcançados
pelos alunos, pois é notório a ausência de práticas e ensino na área de improvisação
musical ou que utilizam esta como ferramenta apontada então no texto do PPC e ausentes
nas ementas das disciplinas.
Figura 1 - Ementa de Instrumento Melódico: Flauta Doce II.

Fonte: Universidade Federal de Roraima (2017).

Sendo uma Licenciatura, seu campo de atuação é o espaço escolar, especificamente
a educação básica, o ensino não formal (escolas especializadas), como intérprete solista,
preparador vocal, bem como integrar grupos instrumentais diversos, ampliando-se para
outros espaços de atuação da formação do ser humano. O Curso busca
formar um profissional que possa articular os saberes demandados em seu campo de
atuação, sem deixar de valorizar as experiências trazidas pelos alunos, além de capacitá-lo para
apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de técnicas
composicionais e de execução instrumental, da sensibilidade estética através do conhecimento
de estilos, repertórios, obras e outras criações musicais, com aptidões indispensáveis à atuação
profissional nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas inerentes à área
(Universidade Federal de Roraima, 2017).
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Como ex-membros do corpo acadêmico do Curso de Música da UFRR, podemos
indicar que a improvisação musical não vem recebendo um olhar adequado, mesmo sendo
uma prática que pode ser de grande valia na educação básica, contexto em que os
licenciandos de música irão atuar futuramente, conforme indicado pelos diversos autores
citados na segunda parte deste trabalho como Gainza, Lino e Dorneles, Moraes,
Swanwick, entre outros. No entanto, essa falha não parece ser exclusividade do referido
Curso, conforme textos de Alonso (2014), Fonterrada (2015) Júnior (2018) e Lino e
Dorneles (2019) têm se revelado que os cursos superiores de música no Brasil reservam
espaço restrito para está prática criativa dentro desses ambientes, o que acaba gerando um
déficit na formação docente
Por questões de ensino no estilo conservadorismo presente nas licenciaturas do
Brasil ou até mesmo pelo não reconhecimento da importância que o assunto em si, tem
para o aluno e futuro professor de música, a improvisação musical não está sendo
desenvolvida, praticada, a fim de que o discente possa experienciar e adquirir
conhecimentos teórico-práticos suficientes, não ofertar essa prática na formação é coibir
um ensino de música criativo e validar um ensino de reprodução.
Indicamos que estudo se fez a partir da análise do PPC e suas ementas e não foi
aprofundado nos planos de ensino das disciplinas, alterados a cada semestre e variam de
professor para professor, na nossa experiência se não há o indicativo claro do conteúdo
na ementa e no programa da disciplina, seria muito improvável que o professor da
disciplina vá dedicar tempo para os estudos de práticas criativas e improvisação na
disciplina. Todavia, baseado no PPC e em experiências vivenciadas por alunos do Curso,
conclui-se que existem algumas hipóteses para que esta prática não esteja sendo
desenvolvida de maneira mais assídua dentro desse ambiente. A primeira hipótese é que
os professores não trabalham improvisação musical dentro dos conteúdos, com exceção
da flauta doce, pois já é previsto na ementa da disciplina. A segunda hipótese seria que
os professores de alguma forma, porém de maneira insuficiente, trabalham improvisação
musical, mas o conteúdo não é previsto dentro do plano de ensino. As outras hipóteses
vão ao encontro de investigações como a do famoso saxofonista Ademir Júnior que relata
o seguinte:
Existe o esforço de vários seguimentos como escola técnica ou
universidades em estabelecer essa disciplina, porém ainda de forma
tímida e não muito abrangente, dado a questões de conservadorismo ou
mesmo do não reconhecimento da importância que o assunto em si tem
para se torna uma disciplina ou um curso específico (Pereira Junior,
2018, p. 2)

34

© Estudos Musicais

Deveria existir, no corpo docente do Curso de Música da UFRR e por parte do
futuro licenciado, uma preocupação em saber desenvolver nos alunos, aspetos musicais,
como: a criatividade, a perceção musical, a composição e a execução. Diante disso, a
improvisação musical pode ser uma excelente aliada do futuro professor nesta missão,
pois, segundo Bailey (1993) a improvisação é uma prática que está presente em quase
todas as atividades, logo a proficiência para improvisar deveria ser requisito básico para
formação do músico.
REFLEXÕES INICIAIS
A partir dos estudos realizados e da vivência no corpo acadêmico podemos afirmar
no Curso de Licenciatura em Música da UFRR uma ausência de disciplinas ou conteúdos

que tenham como base a improvisação musical ou como objetivo a tal, neste estudo, não
foram pesquisados os planos de ensino das disciplinas da matriz curricular do referido
Curso, por isso a pesquisa carece de informações mais minuciosas sobre o assunto sendo
indicada como inicial sobre a temática da prática criativa e improvisação no Curso de
Música da UFRR. No entanto, baseado no seu PPC e em experiências vivenciadas,
conclui-se que existem algumas hipóteses para que esta prática, a qual pode ser uma
ferramenta eficaz no desenvolvimento das habilidades musicais, não esteja sendo
utilizada de maneira mais assídua dentro do Curso.
A primeira hipótese verificada é que os professores não trabalham improvisação
musical dentro dos conteúdos, com exceção de Instrumento Melódico: Flauta Doce II,
pois já é previsto na ementa da disciplina. A segunda hipótese, verificada, é que os
professores, de alguma forma, trabalham improvisação musical, mas o conteúdo não
previsto dentro do plano de ensino. Com isso, as práticas criativas não estão sendo
empregados de maneira satisfatória no Curso ou ocorrem timidamente. Logo, as práticas
pedagógicas criativas existentes no referido Curso não conseguem fomentar tal prática
nesse ambiente, o que pode ser prejudicial, pois, o futuro professor, ao ser inserido no
mercado de trabalho, dificilmente adotará tal prática em suas turmas, justamente, por não
ter vivenciado, não ter um conhecimento suficiente sobre tal assunto.
Essa pesquisa inicial aponta para urgência em tomar uma iniciativa, criando
estratégias bem definidas para que a prática criativa e a improvisação sejam mais assíduas
dentro do Curso de Música da UFRR.
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Nesta perspetiva, propõe-se a criação de disciplinas que tenham como base a
improvisação musical ou que as ementas das disciplinas sejam revistas para inserir
conteúdos sobre o assunto e assim suprir a ausência de práticas e ensino nesta área.
Contudo, os diversos estudos sobre a formação musical apontam que deveria
ocorrer uma preocupação por parte do futuro professor em potencializar no aluno a
imaginação e criatividade, o que pode ser aliada à improvisação musical. Pois essa
prática, em funcionamento, pode proporcionar aos futuros professores, além do
aprimoramento de vários aspetos, habilidades e capacidades musicais, uma ferramenta
eficaz no auxílio do ensino de música na educação básica, despertando no aprendiz o
“fazer musical”. Sendo assim, potencializando tais práticas, dentro do referido curso,
pode levar, como consequência, a um aumento significativo dessa prática na educação
básica e em outros contextos de ensino de música. Pois, esses futuros professores já terão
plena consciência da importância dessa prática para a construção do fazer musical, além
de terem adquirido ferramentas suficientes (experiências e conhecimentos teóricos) para
adotar tal prática em seu ambiente de trabalho.
Levando-se em conta essas considerações, espera-se que novas ideias surjam para
o desenvolvimento da improvisação musical dentro do Curso de Música da UFRR, como
o resultado deste estudo. Uma investigação mais profunda acerca da temática proposta é
fundamental, para que se vislumbre novas perspetivas no que concerne a uma intervenção
pedagógica eficaz sobre essa manifestação musical, possibilitando aos discentes do Curso
estarem habilitados para esta prática.
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THE USE OF MUSIC IN TURKISH CINEMA: SİNEMACILAR PERIOD
A utilização da música no cinema turco: sinemacilar período
KARAASLAN, Elanur7, & LEONIDO, Levi8

Resumo
Cinema appeared in 1895. Even today, it is one of the newest arts that are being discussed. After
cinema was invented, the films were shot for 30-35 years without any dialogue. Even during this
period, the movies were accompanied by music, externally, with a violin or orchestra. The most
important reason for this is the importance of emotion transfer in storytelling. Music, on the other
hand, is the easiest way to transmit the senses to the human spirit. There is a stereotypical and universal
word. "Music Is the Food of Soul." Cinema and music relationship is a self-existent and must-have
relationship. In this study, in the context of the relationship between music and cinema and the
necessity of this relationship, it is aimed to make determinations about how the use of music in Turkish
cinema's Sinemacılar era, the value given to the soundtrack and the Turkish soundtrack industry.
Cinema writer Nijat Özön divided Turkish cinema into certain periods. One of these periods is the
period of Sinemacılar covering the period starting from 1952 until 1960. The reason for choosing this
period; Turkish cinema made an effort to create an identity in this period. Some film writers accept
the period of the Sinemacılar as the beginning of Turkish cinema. Because, according to them, the
main movies of Turkish cinema started to be produced in that period. In the study, the content analysis
method will be used by scanning the literature. Contributing to the literature is another goal.

Abstract
O cinema apareceu em 1895. Ainda hoje, é uma das artes mais recentes que estão a ser discutidas.
Após a invenção do cinema, os filmes foram rodados durante 30-35 anos sem qualquer diálogo.
Mesmo durante este período, os filmes eram acompanhados de música, externamente, com um violino
ou orquestra. A razão mais importante para isto é a importância da transferência de emoções na
narração de histórias. A música, por outro lado, é a forma mais fácil de transmitir os sentidos ao
espírito humano. Há uma palavra estereotipada e universal. "A música é o alimento da alma". A relação
entre cinema e música é uma relação auto-existente e obrigatória. Neste estudo, no contexto da relação
entre música e cinema e da necessidade desta relação, pretende-se fazer determinações sobre como a
utilização da música na era Sinemacılar do cinema turco, o valor dado à banda sonora e à indústria
turca da banda sonora. O escritor de cinema Nijat Özön dividiu o cinema turco em determinados
períodos. Um destes períodos é o período de Sinemacılar que abrange o período que vai de 1952 até
1960. A razão da escolha deste período; o cinema turco fez um esforço para criar uma identidade neste
período. Alguns escritores de cinema aceitam o período do Sinemacılar como o início do cinema turco.
Porque, segundo eles, os principais filmes do cinema turco começaram a ser produzidos nesse período.
No estudo, o método de análise de conteúdo será utilizado através da digitalização da literatura.
Contribuir para a literatura é outro objetivo.
Palavras-chave: Banda sonora; trilha sonora no cinema turco; trilha sonora no período Sinemacılar.
Keywords: Soundtrack; soundtrack in Turkish cinema; soundtrack in Sinemacılar period.
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INTRODUCTION
There is no culture without music. Today, even societies that are primitive without
technology have traditional music. Because they are people who form societies, gathered around
the same culture, and people are beings who reflect their feelings on their communication. There
is emotion in human expression. Emotion is the reason for the existence of music. Every music
carries a person. Music is the art of Aktaran emotions.
Another art of Aktaran emotion is the cinema. Cinema also contains emotion. In this
context, it serves the same purpose as music. Both are considered art. Cinema is not only an art
in itself but also an art that can interact with other arts. It contains quotations from many art
branches. However, a different art that it is directly related to is the art of music.
Cinema appeared in 1895. Even today, it is one of the newest arts that are being discussed.
After cinema was invented, the films were shot for 30-35 years without any dialogue. Even during
this period, the movies were accompanied by music, externally, with a violin or orchestra. The
most important reason for this is the importance of emotion transfer in storytelling. Music, on the
other hand, is the easiest way to transmit the senses to the human spirit. There is a stereotypical
and universal word. "Music Is the Food of Soul." Cinema and music relationship is a self-existent
and must-have relationship.
In this study, in the context of the relationship between music and cinema and the
necessity of this relationship, it is aimed to make determinations about how the use of music in
Turkish cinema's Sinemacılar era, the value given to the soundtrack and the Turkish soundtrack
industry. Cinema writer Nijat Özön divided Turkish cinema into certain periods. One of these
periods is the period of Sinemacılar covering the period starting from 1952 until 1960. The reason
for choosing this period; Turkish cinema made an effort to create an identity in this period. Some
film writers accept the period of the Sinemacılar as the beginning of Turkish cinema. Because,
according to them, the main movies of Turkish cinema started to be produced in that period. In
the study, the content analysis method will be used by scanning the literature. Contributing to the
literature is another goal.
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1. THE BIRTH OF CINEMA
People found the photo in the 1830s for the need to record the moment. Photography has
undergone long processes and technological innovations since it was discovered. Then people
discovered that the memories can be animated by moving the photographs, and the cinema was
born through a new technological process. One of the first definitions of the cinema is the moving
photo frames. Because the moving image in the cinema is created by moving the 24 frame photo
per second. Each 1-second image reflected in the cinema screen consists of 24 photo frames.
It is accepted that the cinema started with the screening of the Lumiere brothers. The
Lumiere brothers (Auguste and Louis Lumiere) performed a 10-movie show at the Grand
Cafe in Paris for a fee in December 1895 with their invented cinematograph device
(Teksoy, 2005; Pearson, 2008; Özön, 2010). The most important reason why the beginning of the
cinema is accepted as this event is that the first paid film screening was made.
In the same period, there are many people who work to produce devices similar to the
Cinematograph device. One of the most well-known is Edison. Edison was also busy marketing
the Kinetescope / Kinetograph machine at that time (Paerson: 2008, 31). However, Edison's
camera, even though it moves the photo frames, offers the possibility of monitoring for one person
and is a heavy machine. One of the definitions of the cinema is that it is a recreational vehicle
used by more than one person. Edison's machine could not come to the fore because it did not
meet this feature.
The first films shown are short films consisting of actual images such as the garage
entrance of the train, the gardener who wateres the garden, the baby who is eating food, the
workers leaving the factory (Paerson, 2008, p. 35; Teksoy, 2005, p. 31). These films have
document features. These films have document features. They are realistic movies. In 1902,
George Melies shot the movie A Trip to the Moon (Paerson, 2008, p.37; Teksoy, 2005, pp. 36-37)
and gave the first example of the genre which will later be described as Fictional Film.
The films shot until the 1930s were shot silently due to the lack of sound technology in
the film strip. The Jazz Singer movie, which was accepted as the first audio (dialogue) movie, was
shown in New York on October 6, 1927 (Nowell-Smith: 2008, 245. By Erdogan and Solmaz,
2005, pp.76-77; Kaya, 2016, p. 82) that is, it is shown without dialogue. However, even if the
movies were shot quietly, music was used in the movies even in the first screening. Lumiere
accompanied the music with piano in the screenings of the brothers at the Grand Cafe (Aktaran
Erdoğan and Solmaz, 2005, p. 75).
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Cinema spread to almost the whole world in 1 year after December 1895. Cinema, which
was regarded as middle class entertainment and was not respected in the early days, has become
a big industry in 10 years rather than being a fair entertainment.

1.1. Emergence of Cinema in Turkey and A Brief Overview of Periods
To Turkey cinema machine, came during the Ottoman Empire. One year after its
invention, it has spread all over the world and came to the Ottoman State. Eugeni Promio, one of
the operators of Lumiereler, came to Istanbul in 1896 and filmed in Golden Horn and Bosphorus
(Teksoy, 2005, p. 65; Özön, 2010, pp. 31-33). Promio's views on the subject are as follows
(Teksoy, 2005, pp. 65-66, Özön, 2010, p. 32):
Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığım geziye gelince, kamerayı bu ülkeye
sokmada karşılaştığım zorluğa başka hiçbir yerde rastlamadım.
Abdülhamit yönetimindeki o dönemde, kolla çalıştırılan her aygıt
tehlikeli sayılıyordu. İmparatorluğun sınırlarından geçebilmem için
elçisinin araya girmesi ve kimi görevlilerin ellerine sanki yanlışlıkla
tutuşturduğum paraları geri almayı unutmam gerekti. Böylece İstanbul,
İzmir, Hayfa, Kudüs ve başka kentlerde çalışabildim.
There are different opinions about the first movie screening. Cinema writer Giovanni
Scognamillo wrote in his book that the first film screening in the Ottoman State was made in the
Ottoman palace by the French painter Bertrand to the family of Sultan Abdülhamit (1987, Özön:
2010, pp. 33-34). Ayşe Osmanoğlu, daughter of Sultan Abdülhamit about the cinema screening
in the palace, explains the following (Özön, 2010, 34):
İtalyanlardan başka Bertrand ve Jean adında iki Fransız daha vardı.
Bertrand taklit ve hokkabazlık yapar, her sene babamdan izin isteyerek
Fransa’ya gider, birtakım yeni şeyler öğrenip gelirdi. Saraya sinemayı
bu getirmiştir. O zamanki sinemalar şimdiki gibi değildi. Perde büyük
fırçalarla iyice ıslatılır, küçük parçalar gösterilirdi. Bu parçalar pek
karanlık görülür, filmler bir dakikada biterdi. Bununla beraber çok yeni
bir şey olduğundan hoşumuza giderdi.
Another view on the first film screening was that it was held in late 1896 or early 1897
by Sigmund Weinberg, the Ottoman representative of Pathe, at the Sponeck Brewery in Beyoğlu,
where non-Muslims lived in Istanbul (Kaplan, 2008, p.740; Teksoy, 2005, p. 66; Scognamillo,
1987, p.12; Özön, 2010, p.35).
To Turkey has come early to the cinema machine. However, making the first Turkish
movie took a long time. Likewise, the opening of the first Turkish movie theater business took a
long time. The reason of this; economic reasons and religious prohibitions. The first cinema hall
of which the operator is Turkish is opened by Cevdet and Murat Beyler on March 19, 1914 in the
name of National Cinema in Istanbul (Tekso, 2005, p. 66; Scognamillo, 1987, p.15; Özön, 2010,
p. 40).
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It took a long time to shoot the first Turkish movie. There are different opinions among
the film writers for the first Turkish film. One section accepts Fuat Uzkınay's Fall of the Russian
Monument in 1914 (Kaplan, 2008, p.740. Scognamillo (1987, p. 21; Özön, 2010, p.4951) as the
first film shot by a Turk. The other section argues that Macedonian Manaki brothers started
filming in 1907 and as the director who made the Turkish film, they will be the films of the
Manaki brothers (Aktaran Sayda, 2017, p. 140). The reason for this conflict stems from the fact
that the Manaki brothers were not originally Turkish. The film, shot by one of the borders of
Turkey and the Ottoman subjects, are not considered as the first Turkish film.
Although the first feature film production was started by Sigmund Weinberg, the films
could not be completed. Although Sigmund Winberg wanted to film theatrical plays called
Leblebici Horhor and Marriage of Himmet Ağa's, he could not complete the films due to the
outbreak of World War I (Özön, 2010, pp. 52-54; Scognamillo, 1987, p. 22; Kaplan, 2008, p.
740.). The first feature films that have been completed are the Claw and Spy movies that Sedat
Simavi completed in 1917 (Özön, 2010, pp. 55-57; Scognamillo, 1987, pp. 22-23,26;
Kaplan, 2008, p. 740; Saydam, 2017, p. 102).
The films shown in Turkish Cinema were silent and non-dialogue films as everywhere.
However, music was played while playing movies in the halls. Soundtrack is also an important
element for Turkish Cinema. The piano sound accompanied the films throughout the film
(Aktaran Kaya, 2016, pp. 80-81).
Türk sinema yazarı Nijat Özön, Türk sinemasını sinemanın girişi, ilk adımlar,
tiyatrocular, geçiş çağı ve sinemacılar şeklinde bölümlere ayırmıştır (Özön, 2010, p.27; Saydam,
2017, p. 123). Sinemacılar dönemine daha sonra ayrı bir başlıkta değinilecektir.
Turkish film writer Nijat Özön has divided Turkish cinema into sections such as
sinemanın girişi, ilk adımlar, tiyatrocular, geçiş çağı and sinemacılar (Özön, 2010, p. 27; Sayda,
2017, p.123). The period of sinemacılar will be mentioned later in a separate title.

a) İlk Adımlar Period (1914-1922)
This period, which is called ilk adımlar by Nijat Özön, is between 1914 when Fuat
Uzkınay made his first Turkish film and between 1922, when Muhsin Ertuğrul made his first film
and started the tiyatrocular period. After the film shot by Fuat Uzkınay in 1914, the Central Army
Cinema Department was established in the Ottoman State in 1915 (Özön, 2010, pp. 51-52;
Kaplan, 2008, p.740). The film production work, which did not have the opportunity to start with
private enterprises, started to be done by the state. As the manager of this institution, Sigmund
Weinberg, who is the Ottoman representative of Pathe company, who organizes the first cinema
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shows, establishes the first ever open cinema showroom, is appointed, and Fuat Uzkınay is
appointed for the assistance of Sigmund Weinberg (Özön, 2010, p, 52; Scognamillo, 1987, p. 19).
Although Sigmund Weinberg wanted to make two films, Leblebici Horhor and Marriage of
Himmet Ağa's, who were feature films in this period, they could not complete the films after the
war broke out (Özön, 2010, pp. 52-54; Scognamillo, 1987, p. 22; Kaplan, 2008, p.740). The films
shot in this period are as follows chronologically (Özön, 2010, pp. 47-69; Scognamillo, 1987, pp.
25-33; Kaplan, 2008, p. 740):

-

The Fall of the Russian Monument, known to be Fuat Uzkınay in 1914.

-

The Claw film, which was the first feature Turkish film shot by Sedat Simavi in
1917.

-

The second Spy movie shot by Sedat Simavi in 1917.

-

The first Historical film attempt by Sedat Simavi in 1918 is the Alemdar Vakası
film.

-

Mürebbiye, directed by Ahmet Fehim in 1919.

-

The second film of Ahmet Fehim, made in 1919, is Binnaz.

-

Bican Efendi Vekilharç, Bican Efendi Mektep Hocası, Bican Efendi Vekilharç,
Bican Efendi School Teacher, Bican Efendi Dava Vekili and Bican Efendi Damat
are the films that was made by Şadi Fikret Karagözoğlu in 1921.

b) Tiyatrocular Period (1922-1939)

The reason for giving this name to the period; everything from acting to directing is under
the control of theater players (Özön, 2010, p. 75). This period is also called Muhsin Ertuğrul
period. Because the only director of the period was Muhsin Ertuğrul, known as theater actor.
Muhsin Ertuğrul has been the only person directing in Turkish cinema for 17 years. It has even
been the subject of speculations that he took Turkish cinema in one hand and did not let anyone
make films. It is also accused of preventing the development of Turkish cinema (Scognamillo,
1987, p. 37). 20 films were shot during the theater period. Although most of the films were made
by Muhsin Ertuğrul, 2 films were made by Turkish poet and writer Nazım Hikmet. Films shot
during the tiyatrocular period are as follows (Scognamillo, 1987, pp. 38-39; Özön, 2010, pp. 97115; Kaplan, 2008, p. 740):

-

İstanbul’da Bir Facia-i Aşk or by other name Şişli Güzeli Mediha Hanımın Facia-i
Katli movie made by Muhsin Ertuğrul in 1922.

-

Boğaziçi Esrarı, or by other name Nur Baba, movie made by Muhsin Ertuğrul in.

44

© Estudos Musicais

-

Ateşten Gömlek movie made by Muhsin Ertuğrul in 1923.

-

Leblebici Horhor movie made by Muhsin Ertuğrul in 1923.

-

Kız Kulesinde Bir Facia movie made by Muhsin Ertuğrul in 1923.

-

Sözde Kızlar movie made by Muhsin Ertuğrul in 1924.

-

Ankara Postası movie made by Muhsin Ertuğrul in 1928.

-

Kaçakçılar movie made by Muhsin Ertuğrul in 1929.

-

İstanbul Sokaklarında movie made by Muhsin Ertuğrul in 1931.

-

Bir Millet Uyanıyor movie made by Muhsin Ertuğrul in 1932.

-

Cici Berber movie made by Muhsin Ertuğrul in 1933.

-

Fena Yol movie, made by Muhsin Ertuğrul in 1933.

-

Karım Beni Aldatırsa movie made by Muhsin Ertuğrul in 1933.

-

Söz Bir Allah Bir movie made by Muhsin Ertuğrul in 1933.

-

Düğün Gecesi movie made by Muhsin Ertuğrul in 1933.

-

Bataklı Damın Kızı Aysel movie made by Muhsin Ertuğrul in 1934.

-

Leblebici Horhor movie made by Muhsin Ertuğrul in 1934.

-

Milyon Avcıları movie made by Muhsin Ertuğrul in 1934.

-

Güneşe Doğru movie made by Muhsin Ertuğrul in 1937.

-

Aynaroz Kadısı movie made by Muhsin Ertuğrul in 1938.

-

Bir Kavuk Devrildi movie made by Muhsin Ertuğrul in 1939.

-

Allah’ın Cenneti movie made by Muhsin Ertuğrul in 1939.

-

Tosun Paşa movie made by Muhsin Ertuğrul in 1939.

In 1939, there were changes in Turkish cinema. As of this year, new private production
companies have been established and new directors have started filming (Özön, 2010, p. 115).
Cinema writers see the year 1939, when directors such as Faruk Kenç, who received
education on cinema or photography from Europe, started filming, as the end of the tiyatrocular
period. Muhsin Ertuğrul, the only director of the tiyatrocular period, continued to make films in
the same line during the geçiş period until 1953. His movie Istanbul Streets (1931) is the first
sound movie of Turkish cinema (Özön, 2010, p. 103). The last film he made is also the Halıcı
Kız, which is also the first color film of Turkish cinema (Scognamillo, 1987, p. 39).
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Geçiş Period (1939-1952)
The geçiş period covers between 1939 and 1952. The main feature of the period, unlike
the period of tiyatrocular, which was the previous period, the only director period has ended, and
the directors who have received cinema education have started to shoot movies. Known directors;
Faruk Kenç, Baha Gelibevi, Şadan Kamil, Turgut Demirağ, Şakir Sırmalı, Çetin Karamanbey,
Aydın G. Arakon, Orhon M. Arıburnu (Özön, 2010, p. 128; Scognamillo, 1987, pp. 73-104;
Kaplan, 2008, p.741).

d) Sinemacılar Dönemi (1952-1960)
A conscious cinema was not made in Turkish cinema until 1950 and no effort was made
to create a cinema identity. Turkish cinema existed without the language of cinema from 1914 to
1950 (Özön, 2010, pp. 194-195). In this respect, Turkish Cinema has started to develop very late
and it is still a cinema that has not been an industry exactly. While American cinema was shooting
King Kong in 1933, the situation in Turkish cinema still could not go beyond shooting a theater
show without camera movements. Sinemacılar period is the period when Turkish cinema tries to
find identity. These directors during the period, reflecting the culture of Turkey have committed
to making movies. These directors are more profound in terms of intellectuality than previous
periods. When looking at the tiyatrocular period and the geçiş period, the movies are shot as if
they were shooting the theater play. There is no camera movement and dynamic editing. However,
in the period of filmmakers, films began to be shot in accordance with the language of cinema.
Sinema diliyle neyi nasıl ve neden anlatmak sorularının yanında,
malzeme ve teknik yapılanış eksiklikleri, az sayıda sinema ve sinemayı
bilen kişi, yabancı film rekabeti gibi durumlar sinemanın başlıca
sorunları arasındadır o dönemde de. Bu sorunlardan anlaşılacağı üzere
bir hazırlık aşaması olarak görülmektedir. Bütün bunların yanında
sinemada oyuncu, artık tiyatrocu olmak ve dekor da tiyatro dekoru
olmak zorunda değildir. Gereğinde sokak ya da başka platformlar
kullanılabilmektedir Ayrıca kameraların hareket kazanması, montajın
ve ses alıcılarının gelişmesi sinemacılar dönemini bir önceki
dönemlerden ayıran teknik gelişmelerdir (Aktaran Erdoğan and
Solmaz, 2005, p. 26).
The first movie of the sinemacılar period is accepted as "Kanun Namına" movie made by
Lütfi Ömer Akad in 1952 (Özön, 2010, pp.153-155,158-163; Kaplan, 2008, p. 741; Scognamillo,
1987, pp. 129,131). With this film, Akad pioneered the introduction of Turkish cinema in a new
way. The use of cinema language differs from tiyatrocular period with sharp lines in terms of
technical elements, stage arrangement, acting and fiction (Özön, 2010, p. 166; Kaplan, 2008, 7p.
41; Scognamillo, 1987, pp. 129,131).
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Other directors who try to make films after Lütfi Ömer Akad are Metin Erksan, Atıf
Yılmaz, Osman Seden (Scognamillo, 1987, pp. 129,131; Kaplan, 2008, p. 741; Özön, 2010,
p.173). In order to see the development in Turkish cinema, the Thirsty Summer film directed by
Metin Erksan received the Golden Bear award at the Berlin Film Festival (Kaplan, 2008, p.742;
Erdoğan and Solmaz, 2005, p.121).
The 1960s were the years when the cinema language was learned, and the 1960s was the
period when the directors began to form their own style. Metin Erksan, Lütfi Ömer Akad, Atıf
Yılmaz are the directors who managed to use the cinema language correctly. One of them is Halit
Refiğ, which will come to the fore in the 1960s.

2. MUSIC USAGE IN SINEMACILAR' PERIOD
There is not enough information in the literature about the use of music in Turkish cinema.
There are interviews with some cinema writers and there are superficial writings in the books of
cinema writers. In the texts in the literature, the information included in the movie advertisements
of the period was used as a source. The birth of cinema has been in the form of silent cinema.
When we look at the history of Turkish cinema, there is silent cinema for the first time. However,
silent cinema and soundtrack should not be confused. Soundtrack was also used in silent films.
Voice cinema (the movie dialogue) began in the year 1930 in Turkey but is on par with the history
of film music film screenings. The sound, the dialogue, in Turkish cinema started in 1931 with
the movie "On the Streets of Istanbul" by Muhsin Ertuğrul. With the arrival of sound in the
cinema, the soundtrack has now been added to the movie during the film's fiction, and the
accompanying orchestras lost their importance as the production companies that preferred the
sound movie in the production increased. Although there is no sound in the films, music is made
on the film with an orchestra or single instrument during film screenings (Erdoğan and Solmaz,
2005, pp. 103-104; Aktaran Kaya, 2016, pp. 80-81). The development of film music in Turkey
has been different from other countries. Eastern countries begin to use the western technique, but
soundtrack is made in Turkish cinema using both the eastern and western techniques (Kaya, 2016,
p. 80).
In the first years of the sinemacılar period, there are a few people who deal with the
soundtrack. These people are artists such as Orhan Barlas, Muzaffer Sarısözen and Ruhi Su, who
approach films with a folkloric approach instead of original soundtrack. (Aktaran by Kaya: 2016,
83-84). However, new composers appeared in the 1960s. Konuralp wrote the following
(Transmitted by Kaya, 2016, p. 84):
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1960’lar Türkiye’sinde yeni besteciler de ortaya çıkmıştır. Bu isimlerden
birisi Yalçın Tura’dır. Tura, ilk film müziğini Ziya Metin’in Namus
Düşmanı adlı filmi için yapmıştır.1965’de film müziği piyasasına Metin
Bükey girmiştir. Bükey, Halit Refiğ’in yönettiği Haremde Dört Kadın ve
Metin Erksan’ın yönettiği Sevmek Zamanı filmlerinin müziklerini
arkasından Cahit Berkay film müzikleri yapmıştır.

Between 1930 and 1950, Turkey has had to take the film out of Egypt. So Egyptian films
have found market opportunities in Turkey. As a result, also in movie theaters in Turkey, while
singing produced in Egypt began to appear melodrama films and Turkish producers have also
begun to imitate these films (Aktaran Erdogan and Solmaz, 2005, p. 108).
However this, it caused the increase of Egyptian films and the spread of Egyptian songs.
Since the Aşkın Gözyaşları movie, which was shown in 1938, was highly appreciated, the Press
and Broadcasting Directorate banned the singing of the songs in Egyptian movies in Arabic.
whereupon the film adaptation of the music industry was born in Turkey (Aktaran Erdoğan and
Solmaz, 2005, p.108).
The most important feature of the sinemacılar period is the effort to make an original
cinema by exploring the use of cinema language. So appropriate to Turkey's geography stories in
movies, costumes, scenic elements have been used. Another search for originality was in the
soundtrack (Erdoğan and Solmaz, 2005, p. 112).
The soundtrack concept changed after 1950. The practice of making music suitable for
the film emerged after 1950. Before that, movie soundtracks are made by sounding the movie.
According to Nedim Otyam, the first films that integrate with the film and make original music
suitable for the film are; These are the films "The Conquest of Istanbul" by Aydın Arakon in 1951
and "From Lip to Heart" by Şadan Kamil (Aktaran Erdogan and Solmaz, 2005, pp. 113-114).
Nedim Otyam explains his first soundtrack experiment as follows (Aktaran Erdoğan and Solmaz,
2005, pp. 114-115):
Çok büyük zorluklar çektik, bir kere istediğim orkestra yoktu.
İstanbul’da o zaman sadece Cemal Reşit Rey’ in idare ettiği yaylı sazlar
orkestrası vardı. Oradan bazı enstrümanları alabildik birçoğunu
alamadık fakat piyasada Beyaz Ruslar vardı onlar geldiler. Nefesli
sazlarıysa – Şehir Bandosu’ydu o zaman adı - oradan yardım rica ettim
onlar arkadaş verdiler. Böylelikle birbirini tanımayan kişilerden kurulu
45 kişilik bir orkestra kurduk. Sesin kaydı önemliydi. Kaydetmek için
ilk sesi alacak olan arkadaş da ne olacak diye endişeliydi. Dekor
merdivenleriyle bir kapalı alan yapıldı. Bunun için gemi brandaları
getirdiler. O gemi brandalarıyla platonun ortasını örttüler böylece bir
ses stüdyosu oluşturuldu. Bunun üzerine ben filmi izleyerek
seslendireceğim dedim. Türk sineması ve Film müziği 115 Bu da çok
yeni bir şeydi çünkü ondan evvel film bitiyor, dublaj yapılırken
arkasından plak koyup gidiyorlardı. Filmi gördükten sonra sahnelere
göre müzik yapacağım dedim ve nitekim de öncelikle üç parça yaptım
bu üç parça hem benim sınanmamdı hem de kayıt ne olacak
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bilinmiyordu ve ilk filmimizi iki tane mikrofonla seslendirdik. Önce tek
mikrofonla denedik. Yaylı sazların önüne doğru bir tane genel mikrofon
koyduk. Bu arada yapılan kapalı odanın içinde karşıya bir çarşaf
gerdiler. Bir yemek odası vardı oradan bir pencere açtılar. Oraya yazlık
sinemadan gelme senkron yürümeyen bir makine koydular ama onun
da kolayını bulduk. Çünkü devri biraz daha düşüktü dolayısıyla
müzikler uymadı taştı. Yine ana seslendirmeyi yaparken o taşmayı
nazari itibare alaraktan biraz daha erken başlayıp sahneleri yedire
yedire, senkronu da düzelterek yaptık. O kayıtta İstanbul’un Fethi’ni
tamamen senkron olarak çektik. Filmin üç parçasını yaptıktan sonra bu
iş oldu diyerek prodüktör sevindi, Şadan Kamil de bu ses oldu, kayıt
oldu dedi. Orkestra geldi, çaldı sonra film yıkandı. Orada bütün
falsolarımızı gördük, işte bu senkron meselesini hallettik. Balans
konusuna gelince; hangi enstrümanlar çok geliyor hangileri az, işte o
provalar esnasında ben konzertmeisterlik yapan allah rahmet eylesin
Orhan Ağabey (Barlas) - Ankara’da Devlet Konservatuarı’ndan ben
okurken o Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda konzertmeister ona bıraktım şefliği gittim, yukarıda dinledim. O zaman tek mikrofon
olduğu için orkestrada bir plansman değişikliği yapmamız gerekti. Yani
davulu başka yere koyduk, yaylıları bir araya topladık, daha zayıf olan
enstrümanları yaylılara yaklaştırdık, teneke sazları biraz daha geriye
koyduk. Bu şekilde bir plansmanla daha iyi bir dengeleme oldu, böylece
birinci filmimizi bitirdik.
In Turkish cinema, the genres that were fashionable in the period were chosen as the genre
of music. While foreign films were accompanied by waltzes and tangos, Turkish films were
accompanied by Turkish music (Kaya, 2016, pp. 81-82). Before the 1950s, only existing tracks
were made to the film as a soundtrack.
Music was used most unconsciously only in Turkish cinema in the world. Since Turkish
cinema could not become an industry, naturally, the soundtrack industry was also unthinkable
(Aktaran Kaya, 2016, p. 82).

49

© Estudos Musicais
REFERENCES
Erdoğan, İ., & Solmaz, P. B. (2005). Sinema ve Müzik: Materyal Satış ve Bilinç Yönetimi İçin
Bilişsel and Duygusalın Oluşturulması. Ankara: Pozitif Matbaacılık. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Kaplan, Y. (2008). Türk Sineması. Geoffrey Nowell-Smith in. Dünya Sinema Tarihi (s. 740-745).
(Ahmet Fethi, Translator). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Kaya, M. M. (2016). Sinemada Müziğin Kullanımı. (Unpublished Master Thesis). Doğuş
University Social Sciences Institute Department of Art and Design. İstanbul.
NowelL-Smith, G. (2008). Dünya Sinema Tarihi. (Ahmet Fethi, Translator). İstanbul: Doruk
Yayıncılık.
Özön, N. (2010). Türk Sineması Tarihi 1896-1960. İstanbul: Doruk Yayıncılık.
Pearson, R. (2008). Sinemanın İlk Dönemi. Geoffrey Nowell-Smith içinde. Dünya Sinema Tarihi
(s.30-41). Ahmet Fethi (Translator). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Saydam, B. (2017). Sinemada Tarih yazımı Yaklaşımları Açısından Türk Sinema. İstanbul:
Kabalcı Yayınları.
Scognamillo, G. (1987). Türk Sinema Tarihi 1. Cilt 1896-1959. İstanbul: Metis Yayınları.
Tarihinin Başlangıcına İlişkin Sorunlar: Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı Filmi
Ekseninde Bir İnceleme. (Unpublished Master Thesis). Marmara University Social Sciences
Institute Department of Radio Cinema and Television. İstanbul.
Teksoy, R. (2005). Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi – Birinci Cilt. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

50

© Estudos Teatrais

E

STUDOS TEATRAIS

A metafísica sensacionista pessoana: perspetivas filosóficas, científicas e artísticas
baseadas no conto “no Jardim de Epíteto”
Inês de Castro, António Nunes, & João Bartolomeu Rodrigues
| 51-65

51

© Estudos Teatrais

A METAFÍSICA SENSACIONISTA PESSOANA PERSPETIVAS
FILOSÓFICAS, CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS BASEADAS NO
CONTO “NO JARDIM DE EPÍTETO”
The Pessoan sensationist metaphysics philosophical, scientific and artistic
perspectives based on the short story "in the garden of epithet”
RODRIGUES, João Bartolomeu 9, NUNES, Antonio 10, & CASTRO, Inês de11

Resumo
O presente artigo propõe a exposição e compreensão do quadro metafísico patente nos escritos e
nas perspetivas pessoais do célebre escritor lusitano Fernando Pessoa. O seu conto “No Jardim
de Epíteto” (1922), servirá de base para a contemplação das intervenções científicas e filosóficas
que o autor fez questão de referir, não só na narrativa em questão, bem como ao longo do seu
percurso existencial. Destarte, este documento pretende submergir o leitor na psique Pessoana, de
modo a consolidar alguma da sua filosofia de vida. Esta, por sua vez, encontra-se fortemente
abarcada pela admiração e exaltação da natureza, pela valorização sensorial e pela dança universal
de interdependência patente em todos os seres, atomicamente conectados e eternamente
embalados por meios naturais de expressão: a natureza, a ciência e a arte.

Abstract
This paper proposes the exposition and understanding of the metaphysical framework patent in
the writings and personal perspectives of the famous Lusitanian writer Fernando Pessoa. His short
story "In the Garden of Epithet" (1922), will serve as a basis for the contemplation of the scientific
and philosophical interventions that the author made a point of referring, not only in the narrative
in question, but also throughout his existential journey. Thus, this document intends to submerge
the reader in the Pessoan psyche in order to consolidate some of his philosophy of life. This
philosophy, in turn, is strongly embraced by the admiration and exaltation of nature, by the
sensorial valorisation and by the universal dance of interdependence patent in all beings,
atomically connected and eternally cradled by natural means of expression: nature, science and
art.
Palavras-chave: Metafísica; Fernando Pessoa; Sensações; Natureza; Psique.
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INTRODUÇÃO
A presente investigação prende-se com a exposição e explicitação das visões
filosóficas e científicas patentes na metafísica de Fernando Pessoa. Este documento
contém uma indagação de partida, que irá ser contestada no decorrer do mesmo, através
da sua doutrina filosófica. Posto isto, o quesito consiste no seguinte: “De que modo a
valorização dos sentidos e sensações se refletem na doutrina Pessoana?” Destacar-se-ão,
desta forma, a valorização dos sentidos e sensações por parte do escritor. Assim sendo,
será abordada a sua metafísica sensacionista, que se encontra naturalmente paragonada
com meritórios meios de expressão desse tal sensacionismo: a natureza, a ciência e a arte.
Estas perspetivas terão como base o conto “No Jardim de Epíteto”, escrito pelo autor na
sua coletânea de contos filosóficos O Banqueiro Anarquista, publicada em maio de 1922.
A filosofia é conhecida como o estudo de inúmeras questões gerais e primordiais
acerca da existência, abarcando o conhecimento, os valores, a razão, a psique, e até
mesmo a linguagem. Essas questões são correntemente colocadas como problemas que
visam uma possível solução. Existem diversos métodos filosóficos, tais como o
questionamento, a discussão crítica, a argumentação e a apresentação metódica. Esta
forma de conhecimento e de estudo surgiu na Grécia Antiga, no início do século VI a.C.
A palavra “filosofia” deriva, assim, da língua grega, sendo uma junção de duas
palavras: philos e sophia. A primeira trata-se de uma proveniência de philia que significa
respeito, amor ou fraternidade e respeito; a segunda expressão exprime sabedoria ou
saber. Dessarte, “filosofia” significa amizade/fraternidade pelo saber, amor e respeito
pela sabedoria.
Apesar deste ramo do conhecimento ter surgido na Grécia, a verdade é que a sua
dimensão se estendeu um pouco por todo o mundo, especialmente nos séculos XVII e
XVIII, sendo este último conhecido como o Iluminismo ou Século das Luzes. A busca e
o desejo pela sabedoria tornou-se particularmente insigne em países como França,
Inglaterra e um pouco por Itália. Todavia, no que concerne a Portugal, a filosofia não
chegou a ter um impacto tão denso, fazendo com o que o país lusitano não tivesse uma
base filosófica concreta. Desta forma, apenas alguns nomes se destacam no que diz
respeito à filosofia portuguesa, como é o caso de Fernando Pessoa. Este nome ecoa nas
mentes, nos livros e nas salas de aula lusitanas, como portador de tamanha magnitude no
que concerne à poesia nacional. Pessoa, é então conhecido como um célebre escritor,
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nascido em Lisboa no ano de 1888. Trata-se de uma personalidade da época modernista,
(re)conhecido pelos seus profusos heterónimos que, por mais distintos que sejam e por
mais que, ocasionalmente, se distanciem do seu ortónimo, todos parecem ter algo em
comum: a valorização dos sentidos e sensações.
O poeta lisboeta destacou-se como um dos rostos do Modernismo, movimento
artístico e estético que surgiu em Portugal no século XX. A ligação entre a arte literária e
as artes plásticas detinham uma grande pertinência na cultura nacional da época,
abrangida por diversos ismos, as chamadas vanguardas, nas quais se encontra incluído o
sensacionismo. Na área da literatura destacaram-se afamados nomes que marcaram com
imensa magnificência a cultura em Portugal. Surge, nesta altura, a geração Orpheu,
marcada e empreendida pela geração de Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e
Almada Negreiros. Pessoa sofreu um relevante destaque devido à sua capacidade
personalística fragmentária, que revelaram a sua genialidade enquanto artista, sendo um
dos principais nomes que estabelece a ponte de ligação entre o ser português e a cultura
literária e do saber.
Apesar das suas distintas personalidades artísticas que se dedicaram à escrita
poética, o que poucos conhecem é a sua alma filosófica. Fernando Pessoa concentrou -se,
ao longo do seu percurso existencial, não só na lírica, bem como na sua filosofia de
pensamento, interligando a sua metafísica com a literatura, tal como nos diz Fabrizio
Boscaglia: “Fernando Pessoa escreveu textos filosóficos e muito se interessou pela
filosofia. Além disso, a sua obra literária revela uma constante problematização filosófica,
em vários sentidos” (Boscaglia, 2018, s.p.).
Este documento focar-se-á principalmente na sua doutrina sensacionista, que
percorre tanto os textos filosóficos de Pessoa, como a poesia dos seus heterónimos e
ortónimo. Uma vez que exalta os sentidos e as sensações, Pessoa automaticamente recusa
a substância pensante, ou seja, a razão. Para o autor, o pensamento está ligado ao
sofrimento, algo que faz questão de explanar tanto nos seus manuscritos e versos, como
na sua filosofia, como será possível verificar no conto sobejamente mencionado.
O lisboeta destaca, frequentemente, a natureza como ponto fulcral para a
consecução das sensações por si referidas. Melhor dizendo, o ambiente naturalista acaba
por ser o fio condutor dos sentidos, uma vez que ao estabelecer contacto com a mesma, a
felicidade e a paz podem ser alcançadas.
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1. “No Jardim de Epíteto” – Uma Filosofia Epicurista e Sensacionista
Em jeito de contextualização deste documento e da breve história filosófica usada
como base para o mesmo, é necessário, antes de tudo, efetuar um breve resumo da mesma.
Este trata-se de um conto epicurista, devido à presença dos prazeres moderadamente
sentidos pela personagem principal. Para melhor compreensão, o epicurismo pode ser
definido segundo as palavras de Carlos Marinheiro:
(…) «doutrina do filósofo grego Epicuro (341-270 a. C.) e seus
epígonos, caracterizada por uma concepção atomista e materialista da
natureza, pela busca da indiferença diante da morte e uma ética que
identifica o bem aos prazeres comedidos e espirituais, que, por
passarem pelo crivo da reflexão, seriam impermeáveis ao sofrimento
incluído nas paixões humanas e, por extensão de sentido que, por
passarem pelo crivo da reflexão, seriam impermeáveis ao sofrimento
incluído nas paixões humanas» e, por extensão de sentido, «o modo de
viver, de agir, de quem só busca o prazer; sensualidade, luxúria» ou
«desregramento de costumes, falta de temperança; devassidão,
libertinagem» (Marinheiro, 2009, s.p.).

O homem presente na narrativa trata-se de um “Mestre” que encontra na natureza
o ápice da bonança, devido à sensação prazerosa que esta desperta na sua alma e no seu
espírito. Deste modo, o Mestre como que comunica com o leitor, enviando-lhe a
mensagem de que é no meio natural que o Homem tem a possibilidade de ser
verdadeiramente jubiloso, adornado pelas sensações únicas que esta transmite. Com isto,
a personagem demonstra, igualmente, que os seres pensantes tendem a questionar-se
acerca de tudo, adiando a paz e a felicidade nas suas vidas. O pensamento excessivo está
então condenado ao sofrimento humano. Como referido anteriormente, o próprio
Fernando Pessoa considera que o cogito leva à estagnação pessoal, a uma possível
decadência, tal como o Mestre da sua história. Este facto leva o leitor a supor que o Mestre
é a personificação de Fernando Pessoa, uma vez que a linha de pensamento de ambos
coincide fortemente. A exaltação dos sentidos em detrimento da razão e do pensamento,
podem ser comprovados, por parte do poeta lisboeta, no seguinte poema:
Sentir é criar
Sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é compreender, visto que o
Universo não tem ideias. (…)
O que se sente não se pode comunicar. Só se pode comunicar o valor do que se sente. Só
se pode fazer sentir o que se sente. (…)
O sentimento abre as portas da prisão com que o pensamento fecha a alma.
A lucidez só deve chegar ao limiar da alma.
Nas próprias antecâmaras é proibido ser explícito.
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Sentir é compreender. Pensar é errar. Compreender o que outra pessoa pensa é discordar
dela. Compreender o que outra pessoa sente é ser ela. Ser outra pessoa é de uma grande utilidade
metafísica. Deus é toda a gente.
Ver, ouvir, cheirar, gostar, palpar - são os únicos mandamentos da lei de Deus. Os
sentidos são divinos porque são a nossa relação com o Universo (…) (Pessoa, 1916, p. 216)

De acordo com o Mestre, a mente deve ser ocupada apenas pelas comoções que
advêm dos frutos, do verde das árvores, da erva fresca ou da flor prestes a desabrochar,
conduzindo cada qual a um efeito transcendentalista, mas realista, ao contrário do que
provém do cogito. Tal facto é facilmente percetível na ideologia da personagem:
Mais vale, para um justo entendimento, o verdor das folhas que um
grande pensamento, pois o verdor das folhas, podeis mostrá-lo aos
outros, e nunca podereis mostrar aos outros um grande pensamento.
Nascemos sem saber falar e morremos sem ter sabido dizer. Passa-se
nossa vida entre o silêncio de quem está calado e o silêncio de quem
não foi entendido, e em torno d'isto, como uma abelha em torno de onde
não há flores, paira incógnito um inútil destino (Pessoa, 1922, p. 84).

Encontra-se patente uma meditação da vida, tanto no Mestre como em Pessoa,
conquistada apenas quando se tem a capacidade de parar o tempo por um segundo que
seja e entregar-se à maré de prazeres, na qual o ser humano tem a possibilidade de flutuar,
até chegar à zona de rebentação deleitante, espumando de tanta felicidade na costa dos
sentidos.

2. A Valorização dos Sentidos
Ao embarcar na metafísica de Pessoa, é basilar compreender a sua ideologia
sensacionista, que regia a sua vida e, ademais, persiste eternamente marcada nos seus
diversos desafogos. O sensacionismo foi um dos ismos introduzidos na época do
Modernismo em Portugal, ligados à geração Orpheu. Esta foi uma estética criada pelo
escritor, que cobre tanto a sua metafísica, proveniente do ortónimo Fernando Pessoa,
como os seus poemas, da autoria dos seus heterónimos como Alberto Caeiro, Álvaro de
Campos e Ricardo Reis.
Anderson Matos afirma:
(…) a revista Orpheu, porta-voz do Modernismo português, criada com
a participação de Pessoa e sobre a qual este teorizou. Essa revista é o
lugar onde o Sensacionismo se torna notório, não apenas pelos poemas
de índole sensacionista publicados por Álvaro de Campos, mas por ser
uma estética estreitamente ligada ao que se propunha o Orpheu.
Entretanto, há de se levar em conta também que grande parte dos
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poemas sensacionistas não foi publicada durante a vida do poeta.
Ademais, a maioria dos textos teóricos sobre a estética citada também
não saíram de sua arca1, na qual Pessoa guardou todos os textos,
poemas e mesmo pequenas notas que escreveu durante a vida (Matos,
2015, p. 2)

“No Jardim de Epíteto” assiste-se, como sobejamente referido, a esta doutrina que
visa exaltar as fortes sensações que a existência naturalmente concede ao Homem. Não
obstante, o escritor lisboeta alarga esta filosofia ao conhecimento geral. Quer isto dizer
que para ele, o conhecimento vem dos ou pelos sentidos e sensações inerentes aos
indivíduos. É, porém, importante ter em conta que os denominados sentidos diferem um
pouco das sensações, embora caminhem de mãos dadas: é através dos sentidos que as
sensações se manifestam.
Posto isto, Fernando Pessoa acredita piamente que a verdade só pode ser
alcançada em contacto com os sentidos e, consequentemente, com as sensações
provenientes do exercício sensorial que o mundo exterior desperta em cada um. Desta
forma, o poeta considera que a razão e intelecto são incompetentes no que diz respeito ao
alcance do real, uma vez que a sua única função é a da comparação, como é possível
verificar na sua seguinte afirmação:
A razão, ou intelecto, nem percebe, nem cria; tão somente compara, e,
por comparação, rectifica e elabora, os dados que os sentidos ministram.
A razão, é, portanto, incompetente para determinar uma verdade, por
isso que não pode determinar um facto, mas só compará-lo com outros.
(Pessoa, s.d., p. 223)

Pessoa afirma, do mesmo modo, que não se conhece senão as sensações respetivas
a cada indivíduo, sendo o universo um simples conceito global. Existem certas coisas
exteriores à perceção humana, como as leis universais às quais o Homem tem de
obedecer, por exemplo. Mas, à parte disso, grande parte de tudo o que nos rodeia é uma
abstração do espírito humano. Este conceito é comum a todos pois, mesmo que subsistam
sensações distintas em cada ser no tocante a determinadas ocorrências, elas estão sempre
presentes. As sensações fazem parte de nós, do denominado espírito humano 12, e todos
os seres têm, de variados e distintos modos, a manifestação dessas mesmas sensações.
Partindo deste pressuposto, o escritor determina o Universo como objetivo devido
à constituição dos nossos sentidos, o que o leva a ser encarado também como o conceito
de um espírito infinito. Ora, como todos somos seres humanos habitantes deste Universo
e todos detemos sentidos e sensações, logo todos possuímos esse espírito infinito.
12

Consciência humana; Mente.
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A partir do momento em que são concedidas capacidades como ouvir, ver, palpar;
esse cosmos real está automaticamente a ser criado por cada Homem. Veja-se o seguinte
exemplo: Quando o Homem está diante de uma paisagem que seja agradável ao seu olhar,
então a sua visão relativamente à paisagem será precisamente essa. Ao avistar a paisagem,
o Homem poderá sentir paz ou felicidade, criando a sua realidade face ao que está a
contemplar. Esta função, alarga-se a todos os indivíduos, pois todos nascem com a
possibilidade de serem criadores nesse sentido. Deste modo, o espírito infinito que habita
em cada ser, está igualmente a ser criado, o que acaba por dar origem a nós mesmos.
Tendo em conta toda esta lógica, chega-se então à ilação de que, de acordo com
Pessoa, as sensações são infinitas. Porque tudo é sentido, tudo é sensação. Dançamos
todos a mesma música que consiste numa troca constante de sensações para com o
Universo, e até mesmo de espírito para espírito. Tudo o que é espiritual, ou seja,
consciente, é imortal, tem o poder de viver mesmo após a morte. Nessa altura, quando se
deixa de existir, as sensações continuam presentes no mundo, nos seres, no cosmos. Não
acabam nunca.
As sensações infinitas, inerentes ao espírito infinito, podem até mesmo ser
comparadas com o ar que respiramos. O oxigénio paira ao nosso redor, sustenta cada ser,
tal como as sensações. Elas viajam no tempo e sempre presentes no Universo. Mesmo
que, por algum motivo, não as pudéssemos sentir, elas continuariam a fazer parte do
macrocosmo13, à espera de serem sentidas.
Fernando Pessoa considera que as sensações não podem, jamais, serem encaradas
em termos temporais, como passadas. A memória, que parece subsistir na nossa psique
como uma lembrança remota, é na verdade a sensação de uma sensação, o que faz dela
presente. Assim, o próprio mundo corresponde a uma infinidade de presentes.
Esta ideia de espírito infinito que Pessoa insiste em abordar, é uma ideologia que
remete à Grécia Antiga, para a filosofia de Platão. Coincidência ou não, apesar de o
filósofo grego substituir a expressão “espírito” por “alma”, também ele pretendeu figurar
a existência de uma alma imortal e infinita em todos os Homens. Para esta célebre
personalidade que marcou a história da filosofia, a alma gera a vida e as diferentes
perceções da mesma. A alma alterna-se entre os mundos inteligível e sensível, sendo o
sujeito do conhecimento, à semelhança da expressão de espírito infinito adquirida na
metafísica Pessoana. Embora as opiniões do vate e do filósofo não estejam em total

13

Universo
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sintonia, ambas acabam por pressupor a existência de uma substância infinita ou imortal
inseridas no corpo humano. Algo que não se manifesta apenas exteriormente, que, antes
de tudo, vem de dentro, dos recantos da mente, capaz de transcender o corpo.
É possível contemplar que, para Pessoa, o sensacionismo faz parte tanto da sua
filosofia de vida como das suas criações escritas, como tem sido ratificado até agora.
Trata-se, portanto, mais do que um modo de viver, sendo principalmente um modo de
expressão e afirmação pessoal, que acompanha todo um cânone artístico e literário
português:
Através do sensacionismo, entendido como uma arte-todas-as-artes que
tinha por regra-base ser a síntese de tudo, Pessoa deu continuidade ao
seu sonho de um projecto interartes, já iniciado, pouco tempo antes, no
momento em que acreditou e teorizou o interseccionismo. Herdeiro do
paulismo e do interseccionismo, pelas primeiras interpenetrações de
planos, nomeadamente, entre objecto/sensação, paisagem/estado de
alma, aproveitando do cubismo a experiência da decomposição da
sensação em cubos e outros poliedros e roubando ao futurismo todo o
movimento vorticista do sentir, toda a liberdade fónica e onírica da
sensação, o sensacionismo constitui-se como uma corrente literária,
exclusivamente portuguesa, de uma enorme riqueza e complexidade.
De alma absolutamente europeia, cosmopolita, o sensacionismo
pretendia ser também uma reacção ao nacionalismo excessivo da
Renascença Portuguesa e dar uma continuidade mais renovada ao
paulismo, ainda demasiadamente simbolista para poder acompanhar,
por si só, o ritmo da vanguarda europeia (Costa, 1990, s.p.)

A relação que o leitor capta relativamente ao conto “No Jardim de Epíteto” e ao
quadro metafísico sensacionista de Fernando Pessoa, é essencialmente a de que os
sentidos são algo imprescindível para o Homem viver plenamente. A verdade é que,
quanto mais os sentidos humanos estiverem apurados, mais sucesso existencial cada qual
poderá obter. Deve ter-se em consideração que o ser humano é constantemente criador e
estará eternamente ligado ao Universo, tanto por razões científicas, como por razões de
espírito. Ao estabelecer uma conexão verdadeiramente satisfatória com o nosso redor,
ser-nos-á dada a possibilidade de submergir numa infinidade de prazeres, que se
manifestam sem que, muitas vezes, nos apercebamos.
3. Perspetivas Científico-Filosóficas – A Mãe Natureza e a Interdependência
A metafísica de Fernando Pessoa vai além da valorização até então explanada.
Toda a informação declarada anteriormente, encontra-se interligada a algo superior: a
natureza. Do ponto de vista pessoano, a natureza é a manifestação da harmonia, uma
criação que germinou do Universo e possui o poder de irradiar sensações transcendentes,
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capazes de fazer transbordar o espírito e o corpo de qualquer ser. De acordo com o poeta,
“os pequenos organismos vivem menos” e “quanto maior o organismo, maior será a sua
esperança de vida” (Pessoa, 1907, p. 48). O organismo mais complexo será o que contém
nele todos os outros organismos. Este, trata-se da natureza, que é eterna. Pessoa evoca a
teoria de Drummond, para demonstrar que o imortal não poderia nunca pertencer ao
Homem, uma vez que é a correspondência com um ambiente perfeito:
Low organisms are shortest lived. The higher the organism, as a rule,
the longer the life. The most complex organism must have the longest
life. An infinitely complex organism must have an infinite life. Now the
most complex organism is that which contains them all. — Nature is
eternal.Push further Drummond’s theory: — «Immortality is perfect
correspondence with a perfect environment.» Fundamental difference
between natural life and spiritual life. Nature is bad. Altruism,
goodness, the idea of good generally, make their appearance, in
man.They cannot, it is contended, come from nature. (But they do.
Pleasure and good) (Pessoa, 1907, p. 48).

A imortalidade só é possível se o ambiente em si for propício a tal. Nos Homens,
não se assiste a este fenómeno dado que são constantemente corrompidos por eles
próprios, como se a sua existência se deteriorasse a si mesma. Na vida humana, estão
patentes particularidades negativas e prejudiciais, que dificultam a sua eternidade.
Recheado de ganância, egoísmo e individualismo, o Homem executa-se a si
mesmo, sendo um ser limitado, em contraposição com a natureza. A chamada “mãe” é
pura e plena, não fazem parte de si as ideias nocivas, pelo contrário. A natureza é como
é, cabem nela a paz e a calmaria, uma quase inocência de quem existe só por existir, para
ser cuidada e apreciada. Assim, as noções de bom e mau, nascem com a gente, jamais
com o ambiente natural.
O Homem, enquanto ser vivo, necessitará sempre da natureza. A sua existência
depende dela, o seu sustento, provém dessa Mãe. Uma vez mais, em oposição a esta ideia,
a natureza não precisa do Homem. Tem a capacidade e independência suficiente para
subsistir sozinha. É até plausível referir que a gente tende a deteriorá-la.
“No Jardim de Epíteto”, o Mestre insiste em contemplar a paisagem naturalista,
pois, como verificado, esta é a sua fonte de júbilo, de harmonia. Ele é considerado
epicurista, entregando-se aos prazeres oferecidos pelo ambiente em que se encontra. A
experiência desta personagem, resume a vivência humana inserida no meio natural. Isto
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porque, o humano tem a opção de se entregar ao Universo e de sentir tudo o que a Mãe
tem à sua espera, usando-a muitas vezes como uma cura física e psicológica.
Ironicamente, enquanto a natureza cura o Homem, este, por sua vez, tem a audácia
de responder de forma nociva, frequentemente. Os Homens devem então tomar
consciência de que a natureza é um ambiente propício para sensações positivas, seguindo
o exemplo do Mestre. Valorizá-la e amá-la, tal como ela merece, pois, todas as pessoas
habitam na mesma casa, e o seu principal dever é o de cuidar dela, sem se deixar
corromper pela influência negativa que paira sob eles próprios.
Tendo em conta que a natureza e a sua existência estão ligadas a factos científicos,
Fernando Pessoa em muito inclui o ramo da ciência na sua metafísica. Para o filósofo,
todos estamos rodeados de seres, objetos e figuras que, à partida, parecem exteriores a
nós. Pois não o são. Esses seres, esses objetos e essas figuras manifestam-se à
sensibilidade humana, primeiramente como formas e, seguidamente, como grandezas. Ao
contemplarmos uma árvore, temos consciência da sua forma, da sua fisionomia, e logo
de seguida notaremos a sua grandeza, o seu empoderamento sobre nós, que se diluem em
sensações. Desta maneira, concebemos estes objetos ou seres de determinado modo,
porque temos a oportunidade de os sentir, a todos – “não menos o muito pequeno que o
muito grande, tanto a árvore como a sua sombra” (Pessoa, s.d., p.15). Melhor o sucinta o
autor:
As condições, quaisquer que em sua essência sejam, da sensibilidade
obrigam a que nada possamos conceber de exterior, que não com estas
três características, e com elas todas juntas. O que vemos, ou
concebemos ou imaginamos visível, força é que tenha uma forma, que
assuma uma grandeza, que esteja parado ou movendo-se. Porém, pela
operação mental, a que se chama abstracção, arbitrariamente separamos
umas das outras estas 3 condições da apresentação externa dos seres, e,
assim, arbitrariamente separadas e considerada cada uma de per si,
forçosamente a concebemos abstracta em sua própria natureza, pois
que, separando-a das outras a destituímos do seu carácter concreto que
reside em estar junta a elas (Pessoa, s.d., p. 15)

Ademais, optei ainda por relacionar este facto pessoano com a ciência física. Em
termos atómicos, tanto o humano como tudo o que o rodeia está interligado, pois os
átomos constituem todos os corpos, toda a matéria. Ora, se os átomos cobrem toda a
matéria, a distância que separa o corpo humano de um outro objeto qualquer, é puramente
ilusória. A interconexão cobre assim o mundo todo. Todos dançam a mesma música, a
mesma dança universal de interdependência, e, como tal, todos se encontram ligados. Tal
como afirma Ruan Silva no seu artigo, citando o astrofísico Neil de Grasse Tyson:
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Estamos todos conectados. Uns aos outros, biologicamente. À Terra,
quimicamente. E ao resto do Universo, atomicamente. Isso faz-me
sorrir. Eu sinto-me até grande quando penso nisso. Não é que sejamos
melhores do que o Universo. Somos parte do Universo. Nós estamos no
Universo e ele está em nós (Silva, 2016, s.p.)

A relação estabelecida de Homem para Homem é, como se torna viável
compreender, biológica através da procriação, as gerações cobrem a substância temporal
e o espaço, atingem todos os seres humanos. A ligação química à Terra, consiste
efetivamente na constituição do nosso interior literal, na composição do corpo – o
nitrogénio faz parte do ADN humano, por exemplo, como faz parte das estrelas e dos
planetas que habitam o cosmos. O ferro viaja pelas veias embarcado no sangue, tal como
sustenta o núcleo terrestre. De facto, para além de habitarmos no Universo, fazemos parte
dele. A nossa constituição é em muito equivalente à desta imensidão que nos abraça. No
seguimento desta evidência, Ruan Bitencourt Silva afirma:
Nós somos filhos do Cosmos. O Cosmos está dentro de nós. Mais do
que isso: os átomos em sua mão direita provavelmente se originaram
em uma estrela inteiramente diferente dos átomos em sua mão esquerda.
De fato, seu corpo – e tudo no mundo ao seu redor – é provavelmente
feito de átomos de inúmeras estrelas diferentes, originalmente
separadas umas das outras por milhares, milhões ou até bilhões de anosluz. E esses átomos flutuaram pelo espaço por milhares, milhões ou
mesmo bilhões de anos, antes de finalmente se juntarem em nosso
sistema solar primordial e aglomerarem-se, sob a ação da gravidade,
para formar a Terra e tudo contido (…) (Silva, 2016, s.p.)

Destarte, ao existir esta interconexão a que nada nem ninguém escapa, é natural
que o Universo desperte nos seus “filhos” sensações e frequências de energia positiva, tal
como explicita a filosofia do rosto da geração de Orpheu.

4. A Produção Artística e a Manifestação Sensorial
Filosofia ou metafísica, natureza e ciência são as três expressões que têm sido
referidas no decorrer deste artigo, como formas de manifestação sensorial.
Como tem sido possível comprovar, estes ramos do conhecimento, sendo tanto
subjetivos como objetivos, são a ponte de ligação direta para o Universo através do que
já se tornou claro: as sensações que são capazes de suscitar. Todavia, decidi ainda abordar
uma última área, numa vertente do conhecimento subjetivo e estético, porém que é
imprescindível referir, apenas pelo facto de se encaixar sublimemente nesta ponte de
conexão e na dança de interdependência que envolve toda a existência – a arte, ou, por
outras palavras, todo o processo de produção artística, em todas as suas formas e feitios.
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Fernando Pessoa é, mais do que um filósofo ou escritor, um verdadeiro artista.
Desde os seus versos mais simples até à sua prosa mais científica, o autor desvenda aos
seus leitores todo o seu ofício artístico, e o quanto este faz parte de si. De palavra em
palavra, Pessoa faz a sua arte, tal como os outros poetas, escritores, pintores, músicos,
dançarinos e todos os que se encontram pelo meio.
A arte pode ser definida de diversas formas, dependendo a que tipo de arte se
refere. Existem as artes plásticas, as artes visuais, as artes performativas e dentro delas
subsistem ainda onze manifestações distintas (algumas delas mencionadas acima). Todas
elas emanam sensações, todo o género de sensações que se possa conceber.
A definição desta área sempre foi difícil de encontrar, pois a arte é uma matéria
tão subjetiva e portadora de tal esteticismo, que faz com que as pessoas não encontrem as
palavras concretas para a delimitarem vocabularmente, tal como afirma Aires Almeida
no seu artigo Definição de Arte (2014):
O projecto de definir o conceito de arte foi o principal foco de interesse
da estética e da filosofia da arte de tradição analítica da segunda metade
do século XX. A fonte principal desse interesse encontra-se no ensaio
de Weitz 1956, um ensaio em que, curiosamente, se defende uma
resposta céptica sobre a própria possibilidade de definir arte. Isto não
significa que antes de Weitz a questão não tivesse merecido qualquer
interesse, até porque Weitz procurou precisamente explicar por que
razão as tentativas de definição anteriores – as definições tradicionais –
falharam, e tinham de falhar. Contudo, uma variedade apreciável de
respostas para a pergunta ‘O que é arte?’ foram sendo apresentadas,
directa ou indirectamente, como reacção à proposta de Weitz. Ao fim
de cinco décadas de intenso debate filosófico, o carácter alegadamente
intratável da questão, patente nas sucessivas revisões das propostas
avançadas, não pôs fim à discussão. Mas, no início do presente século,
muitos filósofos da arte optaram por investigar questões mais
particulares e menos ambiciosas, interessando-se cada vez mais pelas
diferentes artes, como o cinema, a música, a literatura, a banda
desenhada e outras, na esperança de alcançar progressos mais nítidos,
capazes de contribuir para o esclarecimento do problema da
identificação da arte em geral e da sua natureza (Almeida, 2014, p. 1).

De facto, a arte e tudo o que a abrange está submersa numa arrebatadora liberdade,
que acaba por fugir a uma explicação concreta. O que se pode ter em conta acerca dela
pode ser compreendido através da seguinte afirmação de Rebeca Fuks: “A arte é uma
forma do ser humano se expressar. Apesar de ser realizada nos mais variados meios,
linguagens e técnicas, os artistas geralmente compartilham o desejo de transmitir
sentimentos e emoções” (Fuks, s.d., s.p.).
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Ora, a expressão é necessária à vida, e a arte é um dos meios que o Homem tem
ao seu alcance para melhor a representar. Desta maneira, compreende-se a arte como um
ofício que transcende o Homem, mesmo que na maior parte das vezes esta seja criada por
ele. A arte tem a capacidade de ser transcendente porque é algo que, sobretudo, se sente.
Não há maneira de explicar o êxtase causado por uma melodia ou pela contemplação de
um poema ou quadro. A criatividade, o ato de pôr em prática visual e até mesmo física as
comoções mais profundas do ser humano, são fatores tão únicos e tão gloriosos de
presenciar, que a única forma possível de serem encarados, é embarcando nas sensações
despertadas naquele momento.
A arte tem a capacidade de nos ligar a ela, de nos mover. Faz de nós quem somos
e quem quisermos ser. Por isso é que se chama arte: oferece possibilidades cobertas de
esperança, oferece refúgio, oferece vida. Ela própria é uma fonte de vida. Por mais
renegada ou excluída que seja, a arte pertence ao Homem, tal como o Homem pertence à
arte. Ou melhor, o Homem precisa da arte, tal como necessita da ciência, da filosofia ou
da natureza. É aí que todas estas áreas, por mais que pareçam distintas, se encontram.
Devido ao facto de estar tudo tão conectado, então será facilmente percetível a ligação
destes ramos do conhecimento, que advêm dos sentidos, das sensações ilimitadas. Todos
eles se manifestam à sensação e ao sentido humano, todos eles despertam algo novo em
cada pessoa e em cada ser, e é por isso que o Universo é um jogo de infinidades sensoriais.
Melhor o sucinta Ana Luísa Amaral, quando questionada para que serve a poesia e a arte:
(…) toda a arte, assiste-lhe não o pragmatismo, mas o simbólico, e nós,
humanos, precisamos do simbólico, que passa sempre pela nossa
relação com os outros. Precisamos dele como precisamos de comer ou
de dormir. Porque é sua a dimensão estética, mesmo quando fala do
horror ou da crueldade. A poesia, tal como eu a concebo, faz-nos,
acredito, melhores pessoas, porque nos move (podendo fazer-nos agir)
– e nos comove (Amaral, 2019, s.p.)

Cada ser pode até procurar o significado de arte toda a vida, mas nunca conseguirá
alcançá-lo se não souber senti-lo. Deve-se, então, aceitar o conselho implícito de
Fernando Pessoa e sentir tudo o que for alcançável, sem o incómodo constante do
pensamento excessivo, porque é precisamente o ato de sentir que contém o maior e mais
jubiloso conhecimento.
A metafísica sensacionista pessoana é capaz de integrar, como comprovado no
decurso destas palavras, diversas áreas do saber, alargadas até ao esteticismo e à
subjetividade que abarcam a produção artística.
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Um investigador, um filósofo, um escritor, pode até ser, mas, antes de tudo – um
artista, um sensacionista com uma filosofia de vida que perdura no tempo. Como afirma
o autor José Gil, na obra Fernando Pessoa ou a Metafísica das Sensações: “(…) o
sensacionismo. Segundo essa teoria, nada é para nós – seja a realidade externa ou interna,
perceções, sentimentos, pensamentos – senão sensações” (Gil, 1987, s.p.)

CONCLUSÃO
Pelo que fica exposto é legítimo concluir que a metafísica Pessoana abarca
diversas teorias e perspetivas científicas e filosóficas, que assentam sempre no seu intenso
sensacionismo.
O seu conto “No Jardim de Epíteto” auxilia a resposta à indagação colocada no
início deste documento. Trata-se do perfeito espelho atinente àquilo a que o Homem,
enquanto habitante do cosmos, se deve submeter: às sensações provenientes de tudo o
que o rodeia, de modo a fazer parte da dança universal a que está submetido desde o
momento em que nasce. Dessarte, a sua doutrina que escora na valorização sensorial,
cobre toda a filosofia e modo de vida Pessoanos, dado que o escritor e filósofo se submete
inteiramente aos sentidos e às sensações que deles germinam, manifestando-o nas suas
palavras e obras escritas, como foi legítimo comprovar. Tal reflete-se não só na sua arte,
como na sua vida, pois para o rosto da revista Orpheu as sensações são tudo aquilo a que
a gente deve prestar atenção, dado que essas duas características têm o dom de envolver
tudo: desde a natureza até à ciência e à arte.
Fernando Pessoa, um vigoroso apaixonado pelos sentidos e sensações
exorbitantes que a vida tem ao dispor. Uma alma que, de tanto recusar o pensamento,
tropeça constantemente nele, a fim de (com)provar o seu modo único de expressão
pessoal. Alguém que trespassou a existência coberto por um véu de genialidade, deixando
ao povo lusitano o orgulho de quem partilha a mesma nação.
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HILVANANDO UN PROCESO CREATIVO: DESMONTAJE DE “MUJER EN
LA VENTANA...”
Stringing a creative process: disassembly of “Mujer en la ventana”

IBARRA, Ines14

Resumo
Cuando hablamos de desmontaje teatral es más frecuente que lo asociemos a espacios de
intercambio oral que suelen programarse en Festivales o Encuentros teatrales. En estas líneas
proponemos recuperar algo del espíritu de esta práctica desde un registro escrito para abordar el
proceso creativo que dio origen a la obra ganadora del Festival Provincial de Teatro de Rio Negro,
Argentina, en 2016. Algunos aspectos del proceso creativo que se han tomado en cuenta para este
desmontaje son las imágenes disparadoras, las intertextualidades, los procedimientos
dramatúrgicos, montaje y la puesta en escena.

Abstract
When we talk about the theatre disassembly, it is common to think about the spaces where we
exchange our opinions orally which are usually set in Festival or Theatre meetings. That´s why
we want to recover the spirit of this activity by means of a written register to address the creative
process which gave rise to the winner play of the Theatre Provincial Festival of Río Negro,
Argentina in 2016. Some aspects of the creative process that are taking into account in such
disassembly are the trigger images, the intertextuality, the dramaturgy proceedings, disassembly
and staging.
Palavras-chave: Desmontaje; Teatro; Proceso creativo; Dramaturgias; Puesta en escena.
Key-words: Disassembly; Theater;creative process; Dramaturgies; Staging.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo propone desarrollar el desmontaje de la obra “Mujer en la
Ventana con perfume de ayer… con el alma prendida de alfileres” del grupo teatral El
piso de arriba de la ciudad de Cipolletti, Rio Negro, Patagonia Argentina. La obra se
estrenó en 2015 y fue la obra ganadora de la Fiesta Provincial de Rio Negro de 2016.
Dicha Fiesta se lleva a cabo todos los años por el Instituto Nacional de Teatro.
Cuando hablamos de desmontaje es más frecuente que lo asociemos a espacios de
intercambio oral en la programación de Festivales o Encuentros teatrales. En este estudio
queremos recuperar algo del espíritu de esta práctica desde un registro escrito.
Para comenzar esta reflexión, se podría indicar que el desmontaje es un conjunto
discursivo heterogéneo que incluye experiencias, reflexiones, testimonios, preguntas que
se interrogan acerca de la creación. Permite la visualización de los procesos creativos y
de extender el diálogo y el contacto con los espectadores.
Algunas de las cualidades que se le pueden atribuir a las prácticas de desmontaje
y que intentamos recuperar para trasladarlas a esta forma de registro, tienen que ver con
su carácter dialéctico y una voz colectiva que combina la teoría y la práctica.
En esta experiencia intentaremos abordar un desmontaje escrito que incluye
nuestro registro como espectador, una entrevista con la actriz, imágenes y algunos
fragmentos extraídos del texto teatral.
Los pre-textos del espectáculo
“Mujer en la ventana…” es el resultado de un trabajo de investigación entre la actriz
Emilse Giardili y el director Javier Santanera. El primer registro que existe es un guion
que relata lo que sucede, el “cuento”. Lo escribe la actriz en condición de inmigrante. En
2001, tras una fuerte crisis social que se vivía en Argentina, ella parte hacia España como
tantos otros argentinos y exiliados del mundo. Una vez instalada, con el transcurrir de los
años y lejos de la familia, llegan noticias de la Argentina que las abuelas empiezan a
morirse. La nostalgia empuja a la actriz a rendirles homenaje y poco a poco toman forma
los pretextos de la obra. “Atravesada por un cúmulo de sensaciones, emociones, imágenes
que me proyectaba del personaje -como si yo me viera a mí misma en personaje- y cosas
que pasan en mi vida personal fueron cociendo esta historia: esta mujer sola que va a
España siguiendo un amor…lo escribí: pasa esto, esto y esto y termina así”
(Comunicación Personal, julio 2017).
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La actriz considera a la imaginación como una de las herramientas fundamentales
del actor y la actriz. En sus propios procesos creativos, imagina los objetos de la escena,
un determinado tipo de iluminación, un sonido particular y proyecta al personaje. Estas
construcciones se nutren en los momentos de improvisación donde además surgen
accidentes que muchas veces permiten encontrar la punta del iceberg. De manera que la
imaginación se expande a otras cosas que el actor no tenía pensado. “Hay momentos como
de vacío pero hacer un espectáculo es una cuestión de fe”, arguye Giardili.
Se considera, junto a Féral Josette (2004), que las obras teatrales son procesos. En
este sentido, el momento de la representación no es un resultado, sino una instantánea de
un proceso mayor que la comprende. En “Mujer…” se puede reconocer al menos dos
grandes etapas hasta el estreno: la primera abarca los primeros acopios e investigaciones
de la actriz durante su permanencia en España. La segunda etapa se desarrolla en
Argentina junto a Javier Santanera como director y finaliza en el estreno. Del estreno en
adelante, puede reconocerse una tercera etapa que sigue ajustando las búsquedas del
grupo con la colaboración también de otros directores argentinos. Entre ellos, José Luis
Valenzuela y Román Podolski.
En el principio de este proceso ya estaba el germen del espectáculo que combinaba
la historia, es decir, el guion, la investigación y los elementos de la escena. Las primeras
inquietudes de la actriz tenían que ver con darle un formato teatral al guion escrito. Para
ello, comienza a revisar fuentes que aborden una mujer sola en escena: ¿Qué puede decir?,
¿qué puede suceder? ¿Qué otros textos –no solamente teatrales- hablan de personajes
femeninos? Esta etapa de la investigación se complementaba con el ejercicio en escena.
En un lugar prestado, la actriz ensayaba sola con los elementos que formarían parte del
espectáculo: una máquina de coser, unos retazos de tela y un ramo de jazmín. Este ramo
de flores remitía a su propia abuela. En estos ensayos, que consistían en una
improvisación con los objetos en escena, concluían con un registro de notas que
describían el recorrido de la escena.
El personaje que finalmente toma la forma de una costurera fue gracias a un error
de lectura de la prensa. En una reseña sobre un espectáculo teatral donde Giardili era
colaboradora con el vestuario, se refieren a ella como “la costurera”. Surge entonces la
necesidad de demostrar que es una actriz que tiene la habilidad de la costura ¿cómo
aprovechar esa habilidad en una situación teatral? La inquietud técnica era entonces,
¿cómo de la nada se puede hacer algo real en una situación de ficción, empezarlo y
terminarlo y en el medio de todo eso desarrollar una historia?
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Figura 1 - Intertextualidades en escena

Los intertextos que pueden observarse en este proceso creativo incluyó lecturas de
autores como Milan Kundera y Ángeles Mastretta. Particularmente, en el ámbito teatral,
la obra “Harina” de Román Podolsky le dio la perspectiva de la actriz sola en escena que
cuenta una historia y realizando una acción -la de amasar- durante todo el espectáculo.
Por otro lado, la obra “Nada del amor me produce envidia” de Santiago Loza es la
historia de una costurera. Giardili nos comenta: “el punto fuerte de la actriz,
independientemente de la historia, es que canta como los dioses. Canta muy bien, pero no
cose. Yo no sé cantar, pero sí sé coser, asique vamos a lo que yo sé hacer”.
Otra experiencia que se sumó al proceso de “Mujer…” fue la participación en el
Festival “Mujeres Iberoamericanas en las Artes Escénicas” en Cádiz. En dicho Festival
conoció a Adriana Rabinovich, una argentina exiliada de la dictadura que se radicó en
Valencia. Es humorista y escribe sobre mujeres. Aunque en apariencia, no tenía nada que
ver con el sentido del espectáculo, la actriz iba hilando cosas de distintos universos que
nutrían los campos temáticos que se despliegan en “Mujer…” como el mundo de lo
femenino, la soledad, la inmigración, la nostalgia.
Por otro lado, un espectáculo que resulta de un trabajo de investigación tamizado
por las propias experiencias le da una perspectiva, o más bien, una justificación personal.
La actriz nos señala que el proceso de “Mujer…” fue sanando sus propia historia. La obra
tiene momentos que son autorreferenciales: “hay cicatrices y dolores que no se ven, pero
están en los mapas de los recuerdos de cada uno (…) Y eso está, vos no los ves, pero yo
sí” (Comunicación Personal, julio 2017).
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“-Ves las estrellas, mi chiquilla?
-Cómo voy a ver las estrellas si es la hora de la siesta, abuela…
-Pero están… las tres marías, la cruz del sur, todas están… sólo
que no se ven…Como la costura bien hecha, está, pero no se
ve…(…) Que no se vea algo no quiere decir que no existe, las
costuras y los dolores no los vemos pero existen”.

Una pluralidad de dramaturgias
Emilse añade que de vuelta en Argentina en 2012, en una reunión informal surgió
la posibilidad de trabajar con el actor y director Javier Santanera. La idea inicial la pone
en juego, la expone: “esta es mi idea, ¿qué se puede hacer con esto?”. Esta segunda etapa
comienza con los ensayos en febrero de 2014 y estrenan “Mujer….” en junio de 2015 en
Cipolletti. La forma de trabajo propuesta era horizontal donde el director está presente
pero también da lugar al actor, lo escucha. “Javier me permitió estar cómoda para decir
todo lo que tenía ganas. Negociamos, él proponía, yo proponía y por ahí se iba cosiendo
la obra” (Comunicación Personal, julio 2017).
Los primeros ensayos combinaron trabajo de mesa y después el de campo, el
escenario. Parte de la investigación estuvo dirigida por el universo de la costura. En este
sentido, buscaron representaciones sobre el tema como refranes populares y letras
musicales:
“(…) quiero ser tu sastre y vestirte de amor
voy a ser el traje para tu pasión
hecho a la medida a tu gusto y color
bordándote a besos yo te haré el amor”
“Costurera sin dedal, cose poco y lo hace mal”
“Mujer ventanera, poco costurera”
“Mujer que es de casa, limpia, cose y amasa”

La investigación también fue llevada a lo físico buscando precisión y austeridad en
los movimientos. El enfoque consistía en un trabajo creativo con los elementos del
mundo de la historia pero en un principio desapegado de ella para luego resignificarlos
en el montaje. De esta manera, la actriz desarrolló variados ejercicios y juegos con
botones, hilos, telas, que devinieron en momentos del espectáculo. ~
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Por ejemplo, en relación al trabajo físico y vocal de la actriz y la manipulación de
objetos, han investigado posibles formas de lluvia de botones, parar un botón, rotarlo.
Distintas maneras de decir algo, distintas maneras de desplazamiento por el espacio y
posibles maneras de coser, de doblar una tela que está desparramada o hacerla un bollo.
Luego, esa dramaturgia se combinó con el texto y la historia se resignificaba.
Independientemente de la historia, la actriz añade que su objetivo principal era
“hacer teatro cosiendo o coser haciendo teatro” por lo cual necesariamente había que
respetar patrones de costura para empezar y terminar algo. La cuestión técnica que debían
resolver era cronometrar el tiempo de la costura y el tiempo de la historia. En este sentido,
la dimensión del tiempo era un factor determinante que además incidía en la elección del
objeto: ¿qué se puede coser que se pueda empezar y terminar dentro de la función? La
costura tiene un tiempo real que pone a la actriz en situación de absoluta atención a todas
las variables del espectáculo.
En relación al texto teatral, acudieron a juegos de dramaturgia. Uno de ellos
consistía en dividir la obra en escenas y escribir un título para cada una. Luego,
escribieron estos títulos en papeles que tiraron al piso y los mezclaron. Cada título que
elegían al azar iba dando forma a la estructura.
Para entrelazar las escenas hay otros textos que llamaron “las ventanas” donde el
personaje realiza otras cosas que la desvían del verosímil naturalista que es dominante en
la historia de la costurera. Estos otros momentos funcionan como contrapuntos e instalan
una atmósfera que tiende hacia claves simbolistas: “Ahí atraviesa el mundo de la estética
de Javier (Santanera) que me abre hacia una poética distinta, me propone un juego mucho
más arriesgado y que a mí me interesa más como espacio vital del actor y crecimiento del
espectáculo”(Comunicación Personal, julio 2017).

El proceso de creación
El modelo de la crítica genética, proveniente de la literatura, apunta a comprender
el proceso de creación: cómo nace una obra, qué etapas tiene un texto hasta su
publicación, cuáles son las dudas, tachaduras, desvíos, opciones. Su objeto es el proceso
de creación visto, en principio, a través del estudio de sus huellas indicadas en
manuscritos y borradores para comprender mejor el proceso de la escritura misma e
identificar la dinámica de la escritura en su hacer. Los borradores visibilizan el espacio
íntimo de la creación, lo que permanece invisible en el espacio público.
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La crítica genética ha demostrado su utilidad incluso para analizar otros procesos
creativos como los escénicos. A diferencia de la literatura que tiene un registro material
concreto disponible para el analista, también es posible reconstruir esas huellas de
creación en el arte escénico a través de los cuadernos de notas, filmaciones de ensayos y
entrevistas ¿Cómo reconocer las tachaduras? ¿O acaso no son las innumerables variables
que se juegan durante los ensayos? Seguir una variante contiene asimismo las infinitas
otras alternativas que podría haber seguido el curso del espectáculo.
Otros aspectos invisibles pero presentes en la obra teatral son las dificultades y
obstáculos que quedan expuestos al presentar el proceso creativo. Y observamos que estos
obstáculos dan una dirección al trabajo; diseñan un recorrido posible. Al principio de este
proceso, la actriz señala que el estar sola era un obstáculo: había escrito el guion sola,
estaba sola en escena y se autodirigía. Estas exigencias la llevaron a recurrir a sus amigos
colegas y comentar con ellos sus inquietudes. En esos intercambios fueron
respondiéndose los principales interrogantes. Desde el punto de vista del formato
unipersonal, la inquietud era cómo dejar fluir la conciencia, los pensamientos. De qué
manera ese hablar solo de la intimidad llevado a escena sea orgánico para el personaje. Y
en cuanto al espectador, ¿de qué manera incluirlo? En este sentido, toda obra artística
supone un destinatario. Pero no necesariamente los artistas lo piensan en el momento de
producción.
En este caso, primero había que decidir si romper o no la cuarta pared. Al decidir
romperla e incluir al espectador era necesario darle una forma, saber a quién se le está
hablando y esta decisión repercutía en todas las demás elecciones. En una de esas
conversaciones con amigos, le comentaron sobre un unipersonal cuyo personaje es una
maestra que les adjudica a los espectadores el rol de alumnos. Allí quedó latente la idea
de incluir al espectador a partir de un rol. Ese rol, quedó asociado a la situación de
inmigración que la actriz vivió personalmente: “Hemos tenido alguna vez que estar en el
medio del mar y no saber para dónde ir…si quedarte, si volver. Y esa profunda soledad
en la que a veces uno se encuentra cuando está allá, solo (…) Cuando llegamos en Madrid
tuvimos que alquilar un departamento entre muchos para poder vivir dignamente. Hay
gente que no tiene ni siquiera esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasaría si esta mujer que
está sola cosiendo para sobrevivir en España le subalquila habitaciones a los inmigrantes?
Después me acordé de otra situación mucho más extrema: las famosas ‘camas calientes’.
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La gente no tiene ni plata para alquilar una habitación y lo que alquila son camas
por unas 6, 8 horas. Cuando le cuento al director me dijo -lo vamos a hacer, en vez de
habitaciones son colchones-” (Comunicación Personal, julio 2017).

Del montaje y la puesta en escena
Decíamos anteriormente, que hay un modo naturalista de contar la historia. La actriz
añade: “yo quería contar una historia simple, sencilla, de pueblo”. Sin embargo, hay
además procedimientos que desvían o irrumpen esa estética a través del montaje.
Por definición, desde Sergei Eisenstein en adelante, la noción de montaje es el
resultado de un trabajo de composición de elementos tomados de la realidad aisladamente
y reunidos en un nuevo contexto. Eugenio Barba (1990) se refiere a la noción de montaje
como concepto que sustituye al de composición y que se caracteriza como una síntesis
de materiales y fragmentos, equivalentes de la vida cotidiana, que son extraídos de su
contexto originario. De manera que el espectáculo teatral se constituye de elementos que
de por sí no son dramáticos: por ejemplo la acción de caminar, la acción de comer, cocer,
sentarse, etc. Son todos actos ilustrativos que se agotan en sí mismos. En consecuencia,
se trata de llevar las acciones más allá del acto que representan y al relacionarlas en una
nueva situación, despojadas de su significado ilustrativo, se vuelven dramáticas en el
espectáculo.
(Mujer en la ventana midiendo)
-1 carrete de hilo chico mide 500 yardas, unos 457,20 metros.
1 carrete de hilo mediano mide 2000 yardas, 1828,80 metros…
1 cono de hilo mide 15000 yardas, más de 14000 metros….
Para coser un vestido de fiesta se necesitan 450 metros, es decir
no más de un carrete.. mi primer vestido lo cosí con 9 carretes y
medio.
9571,20 kilómetros es la distancia entre Cadiz y Paraná,
exactamente unos 19468 carretes chicos de hilo y medio.
¿Cuántos metros de hilo necesito para llegar a vos, abuela?

Por otro lado, la aparición de estribillos que van intercalándose en el texto e
irrumpen el decir del cuento “simple, sencillo”, pone en evidencia la composición de
fragmentos que permiten visualizar los cortes y contrastes. Patrice Pavis (2007) ha
definido estos procedimientos e”n términos de montaje dramatúrgico como una técnica
épica de narración” (p. 299). En esos momentos de la obra se repiten refranes populares,
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se alterna el tiempo cronológico con flashbacks del personaje y otros recursos como
números estadísticos y encadenamiento de palabras que describen, por ejemplo, la
inmigración. Los objetos de la escena dejan su significado ilustrativo (como las acciones)
y se cargan de otros sentidos cuando son asociados desde el texto a otras situaciones. Una
de las escenas de la obra que ilustra lo que estamos comentando remite a centenares de
botones que observamos desparramados en el escenario:
“la playa se veía clara… y llena de lunares, (…) me fui corriendo a la playa… y
ahí ya no parecían lunares sino que ya tenían cuerpo los lunares eran alpargatas,
maderas, un bebé, un piloto, una nena, y más lunares y lunares, como botones perdidos
en un costurero… un lunar de por allá lejos tosía, o parecía que tosía… era una nena
de unos quince años”
Otras dimensiones que se despliegan en el espectáculo son asociadas al mundo de
la costura a través de metáforas: una tela, una historia; las costuras asociadas al dolor y la
cicatrización, a lo que visibiliza u oculta:
La costura y pespuntes no están hechos con las mismas puntadas, ni con la misma
tela en cada historia.
¿Dónde está el molde del dolor cosido al cuerpo? Hay costuras para las heridas.
Hay costuras para hacer, para crear, y hay costuras para remendar, para emparchar.
Las costuras no deben verse. Son bellas si no se ven, si se descubren, si se suelta
una costura, pierde todo sentido.
La hilacha no se puede mostrar, ni decir, da vergüenza, se tapa, se esconde, se
corta. Las historias de los inmigrantes están bien cosidas.
El inmigrante muerto es una hilacha bien escondida, es nuestra vergüenza, es el
patrón con que se cortan y se cosen todas las sociedades civilizadas y desarrolladas.
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A modo de cierre
Este cierre queda abierto a la posibilidad de seguir indagando en el proceso de
creación de este espectáculo. En este desmontaje, intentamos de forma resumida proponer
un orden que empieza con las primeras imágenes de la actriz compuesta por recuerdos,
sensaciones, circunstancias, anécdotas, experiencias. Estas imágenes -en principio
latentes- se fueron articulando en un sintagma creando sentidos estéticos y volviendo
único su proceso.
También recorrimos la riqueza de intertextualidades que forman parte de las
condiciones de producción de este espectáculo. Y describimos procedimientos que hacen
al trabajo creativo de la actriz y del director.
Y finalmente, convencidos de que todo proceso encuentra obstáculos, indagamos
en ellos para visualizar el recorrido que se fue diseñando. Las dificultades permiten
hallazgos que de otra manera no hubieran sido descubiertos.
Todo proceso artístico es una red de relaciones y asociaciones que en la
representación están, pero son invisibles. Por eso, el desmontaje intenta descubrirlos para
expandir la experiencia estética más allá del momento finito en que uno es espectador.
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TENDÊNCIAS TEÓRICAS DO ENSINO DAS ARTES NO BRASIL:
RELAÇÕES ENTRE A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E O ENSINO
DAS ARTES VISUAIS
Theoretical trends in art education in Brazil: relations between critical-historical
pedagogy and visual arts education
OLIVEIRA, Vinícius Luge15, & SILVA, Maria Cristina Fonseca da 16

Resumo
Esse artigo, resultado de investigação que tinha como objetivo realizar um levantamento do “estado da arte”
da relação entre o campo de pesquisadores da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e o ensino das artes
visuais. Para tanto os dados foram levantados em três anais de eventos com a temática sendo a perspectiva
pedagógica objeto da investigação; no Diretório de Grupos de Pesquisa da CAPES, buscando grupos que
tivessem linhas de pesquisa sobre arte, buscando a palavra-chave “Pedagogia Histórico-Crítica”; a
Plataforma do Currículo Lattes de pesquisadores da PHC e publicações na Editora “Autores Associados”,
reconhecida editora que publica livros da PHC e, os anais, entre 2008 e 2018, dos congressos da Federação
de Arte-Educadores do Brasil e da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas entre 2008 e
2020. Esse levantamento apontou que diversas dissertações e teses na relação pesquisada surgem entre os
anos de 2008 e 2018. A quantidade de trabalhos publicados nos três anais de eventos investigados que tem
a temática da PHC demonstra que houve um aumento de produção que trate da relação entre PHC e o ensino
da artes visuais, bem como que existem outros grupos que não apareceram na busca do parâmetro utilizado
no diretório de buscas que atuam na PHC e que a participação nos eventos específicos do campo das artes
não acompanha o aumento de pesquisas que foi percebido nos demais espaços.

Abstract
This article results of an investigation that aimed to survey the “state of the art” of the relationship between
the field of researchers in Historical-Critical Pedagogy (PHC) and the teaching of visual arts. For that, the
data were collected in three annals of events with the theme being the pedagogical perspective object of the
investigation; in the CAPES Research Groups Directory, looking for groups with lines of research on art,
searching for the keyword “Historical-Critical Pedagogy”; the Platform of the Lattes Curriculum of PHC
researchers and publications in publish company “Autores Associados”, a recognized publisher that
publishes PHC books and, the annals, between 2008 and 2018, of the Congresses of the Federation of ArtEducators of Brazil and the National Association of Plastic Arts Researchers, between 2008 and 2020. This
survey pointed out that several dissertations and theses in the researched relationship emerge between the
years 2008 and 2018. The number of works published in the three annals of investigated events that have
the theme of PHC shows that there was an increase in production that deals with the relationship between
PHC and the teaching of visual arts, as well as that there are other groups that did not appear in the search
for the parameter used in the search directory that works at PHC and that participation in specific events in
the field of arts does not accompany the increase in research that was perceived in the other surveyed spaces.
Palavras-Chave: Pedagogia Histórico-Crítica; Arte; Ensino da Arte.
Keywords: Historical-Critical Pedagogy; Art.; State of art.
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Introdução
O Brasil vem tendo ao longo das últimas décadas um avanço nas pesquisas sobre
o ensino da arte, isto pode ser comprovado pela ampliação dos Programas de PósGraduação (Müller, 2021) e, nesse processo, um conjunto de perspetivas teóricas são
utilizadas nas diferentes temáticas que se relacionam com o ensino da arte. O presente
artigo se propõe a apresentar o caminho de aproximação de uma dessas perspetivas
teóricas, a Pedagogia Histórico-Crítica entre 2008 e 2020. Para isso, realizamos uma
pequena investigação sobre o estado da arte (Ferreira, 2002) da relação entre o campo da
Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e o ensino das artes visuais.
Como o artigo tem como objetivo apresentar a trajetória de aproximação, em um
período específico, não irá aprofundar as principais categorias e conceitos utilizados.
Procuramos neste texto indicar quem vem pesquisando e publicando nesta área,
apresentando um mapa geral dos grupos de pesquisa, das pesquisas, publicações de livros
e artigos em anais de eventos que tratem da relação entre a PHC e a arte. Com isso
buscando responder as seguintes questões: Quais pesquisadores do campo da PHC estão
pesquisando a relação educação e artes? Quais publicações apresentam o resultado dessas
investigações? Quais pesquisadores são encontrados em anais cuja temática do evento é
a PHC? São os mesmos que publicam nos anais do Congresso da Federação de
Arte/Educadores do Brasil e das reuniões anuais da Associação Nacional de
Pesquisadores em Artes Plásticas, principais eventos de Artes Visuais? Respondendo a
elas teremos uma visão mais geral dos pontos de contato e dessa maneira será possível
realizar, no futuro, aprofundamentos sobre autores utilizados, suas diferenças conceituais
e especificidades das pesquisas, quais são sobre formação de professores, sobre ensino
e/ou ensaios na perspectiva ontológica, entre outros. Esse levantamento é condição sine
qua non para que se construa uma sistematização mais categorial dessa produção. Nesse
sentido que buscamos em Lukács a definição do momento da investigação que esse texto
de caráter descritivo explicita:
Os princípios classificatórios abstratos que se tornaram tão importantes
na teoria do conhecimento e na lógica, por exemplo, ponto de partida e
conclusões concretas e abstratas, simples e complicadas etc., podem ter
aí um papel apenas na medida em que neles se revelem as
determinações ontológicas reais (históricas) da própria coisa e não
permaneçam meras determinações de pensamento para introduzir os
fenômenos em um sistema de pensamentos fixado previamente.
(Lukács, 2010, p. 326)

79

© Estudos em Artes Visuais

Nos propomos aqui em conhecer a “própria coisa”, a relação entre a PHC e o
ensino das artes visuais, buscando não extrairmos resultados de uma aparência definida a
priori. Por essa razão que nesse momento os resultados se apresentam enquanto uma
investigação que tem um caráter descritivo. Esperamos com isso que, a sistematização
das produções aqui realizadas, possa contribuir para que outros pesquisadores ou
pesquisadoras ampliem e aprofundem essa relação.
Para responder as perguntas propostas foi realizada uma pesquisa em cinco bases
de dados: os currículos lattes de Newton Duarte, Dermeval Saviani, João Luiz Gasparin,
Lígia Marcia Martins, Sandra Soares Della Fonte, Benedito Carlos Libório Caires de
Araújo e Romero Junior Venâncio Silva, líderes de importantes grupos de pesquisa da
PHC, o acervo de publicações sobre a PHC e a arte na editora Autores Associados,
conhecida editora que edita livros desse campo; os anais de eventos específicos da PHC:
o “Congresso Pedagogia Histórico-Crítica: educação e desenvolvimento humano
(2015)”; o “Seminário Dermeval Saviani e a Educação Brasileira (2017)”, a “Jornada do
XIV HISTEDBR: Pedagogia Histórico-Crítica, educação e revolução: 100 anos da
Revolução Russa (2017)”;

o Diretório de Grupos de Pesquisa da Comissão de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e os anais do CONFAEB e da ANPAP do
período de 2008 à 2020.
O período escolhido da investigação, e que aqui trazemos os resultados, foi uma
imposição do próprio objeto da pesquisa. Primeiro por ter sido realizada em 2020 e
portanto, apresentar os dados até sua conclusão. Segundo por que de maneira muito
esparsa foram encontrados textos, dessa tendência pedagógica e o campo das artes
visuais, nos anos anteriores à 2008. Definimos então o ano inicial como 2008, pois a partir
dele houve um desenvolvimento maior da aproximação. A pesquisa de Newton Duarte
“Arte e formação humana em Lukács e Vigotski”, ocasionou uma série de orientações de
pós-graduação, em dissertações e teses, na relação pesquisada, que em seguida
mostraremos.
Antes de passarmos ao levantamento propriamente dito precisamos, mesmo que
resumidamente, definir para o leitor não conhecedor das tendências pedagógicas
brasileiras, a PHC.
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No que consiste a Pedagogia Histórico-Crítica?
A Pedagogia Histórico-Crítica é uma teoria pedagógica contra-hegemônica,
sistematizada no início da década de 1980, por Dermeval Saviani. Ela é fruto do processo
de ampliação das lutas sociais que ocorreram desde o fim da década anterior e, que
resultaram na criação de diversos movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda
no Brasil e que contribuíram com o fim da ditadura civil-militar. Saviani (2013) buscou
sistematizar não só uma teoria da educação, que na conceção do autor pensam a relação
entre educação e sociedade, sem, contudo, proporem uma pedagogia. Esta, não deixando
de pensar a relação entre educação e sociedade, busca propor e ser efeito, de uma prática
educativa.
Esta teoria pedagógica diferencia-se por um lado das pedagogias que priorizam a
teoria sobre a prática, como a chamada Pedagogia Tradicional, no Brasil. E também
àquelas pedagogias que priorizam a prática sobre a teoria, compondo este grupo o amplo
e diversificado leque das chamadas pedagogias do aprender a aprender (Duarte, 2016). A
superação destes dois grupos de pedagogias pela PHC é assim definida por Saviani:
[...] a pedagogia histórico-crítica, interessada em articular a escola com
as necessidades da classe trabalhadora, está empenhada em pôr em ação
métodos de ensino eficazes [...] nessa perspectiva seus métodos
estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão da
iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com
o professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada
historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de
aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação
para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos
cognitivos (Saviani, 2016, p. 75)

A educação é assim compreendida como o ato intencional no qual, se produz em
cada indivíduo o que o gênero humano construiu ao longo de sua história. Ressaltando a
importância da escola nesse processo, essa tendência busca “fundar historicamente a
compreensão da questão escolar, a defesa da especificidade da escola e a importância do
trabalho escolar como elemento necessário ao desenvolvimento cultural que concorre
para o desenvolvimento em geral” (Saviani, 2016, p. 119). Desenvolvimento em geral
que implica no objetivo da superação da sociedade capitalista.
São as relações desta teoria pedagógica, sumariamente apresentada aqui, e o
ensino das artes visuais, entre os anos de 2008 e 2020, que apresentamos nas próximas
páginas.
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A busca infrutífera no Diretório de Grupos de Pesquisa da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
A pesquisa realizada no Diretório de Grupos de Pesquisa da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, base de dados de todos os grupos de
pesquisa certificados do Brasil, investigou quais grupos tinham em suas linhas de
pesquisa a PHC como palavra-chave e, entre eles, quais demonstravam um contato direto
com a arte, para então buscar a relação com o ensino das artes visuais.
Essa busca resultou que nos parâmetros acima descritos, apenas um grupo de
pesquisa, o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Teoria Marxista e Pedagogia Socialista,
LEFEL da Universidade Federal de Sergipe liderado por Benedito Carlos Libório Caires
de Araújo e Romero Junior Venâncio Silva, apresentou a linha de pesquisa “Arte, Cultura,
Educação e Marxismo”. Claro que os parâmetros da busca apresentam limites. Há
pesquisas sobre a relação entre arte e a PHC que não aparecem, em razão do diretório não
apresentar as pesquisas realizadas nos grupos, apenas a relação “linha de pesquisa +
palavra-chave utilizada, no caso (PHC)”. Exemplo disso é a pesquisa do professor
Newton Duarte, da Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) “Arte e formação
humana em Lukács e Vigotski” que tem como objetivos:
1. analisar os estudos desenvolvidos por Lukács no campo da estética e
da crítica literária, buscando detectar as concepções do filósofo húngaro
acerca do papel da arte na formação do ser humano; 2. analisar trabalhos
de Vigotski que abordem os efeitos das obras de arte na formação do
psiquismo humano; 3. analisar as possíveis aproximações e
distanciamentos entre Lukács e Vigotski no que se refere ao papel
formativo da arte; 4. extrair, das análises definidas nos objetivos
precedentes, contribuições para a teoria educacional no que se refere às
relações entre a formação dos indivíduos e as objetivações do gênero
humano (Duarte, 2019, s.p.).

Ainda que a busca tenha tido os limites desse tipo, o que evidencia que o
levantamento é introdutório, encontramos aqui um ponto a se levar em conta para futuras
investigações. Quais as razões e como se organizam as linhas de pesquisa que possuem
investigações no eixo pesquisado. Aparecer apenas um grupo de pesquisa que, possuindo
a PHC entre as palavras-chave de suas linhas, tem uma linha de pesquisa evidentemente
no campo das artes, aponta a pouca explicitação da relação na sistematização dos dados
em um espaço oficial de busca e registro. Considerando as diversas omissões, que devem
existir e ainda não sabemos, apontamos aquelas que sabemos existir e serão trazidas nesse
texto, citamos, adiantando resultados, por exemplo, as diversas pesquisas apresentadas
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nos eventos aqui pesquisados. Que não apareceram na investigação no Diretório de
Grupos de Pesquisa, mas existiram e foram publicadas. Esse é um importante dado para
pensar os limites dos resultados aqui expostos das aproximações entre a PHC e o Ensino
das Artes.
Autores da PHC e a relação com as artes visuais
Diante dos escassos dados, a investigação se debruçou sobre alguns autores da
PHC e seus currículos, para conhecer em que medida essa relação estava sendo
construída. As orientações de teses e dissertações, as publicações e projetos de pesquisa
foram os itens preferencialmente pesquisados em seus currículos lattes. A escolha por
Newton Duarte, Dermeval Saviani, João Luiz Gasparin, Lígia Marcia Martins, Sandra
Soares Della Fonte, Benedito Carlos Libório Caires de Araújo e Romero Junior Venâncio
Silva ocorreu por liderarem Grupos de Pesquisa no campo da PHC, serem organizadores
dos eventos pesquisados e/ou terem livros publicados sobre a temática. Dos autores
pesquisados, o professor Newton Duarte destaca-se. Seja por uma maior categorização da
arte, compreendendo-a como uma forma de superar a relação fetichizada com a realidade
(Duarte, 2016), seja pela pesquisa já citada. Além disso, ele apresenta um conjunto de
publicações e orientações que buscam contribuir nessa relação. Podemos citar os
seguintes artigos publicados em periódicos:
DUARTE, NEWTON; ABREU, THIAGO XAVIER DE. Sobre o sentido político do
ensino de música na educação escolar: das relações entre a arte e a realidade objetiva.
LINHAS (FLORIANÓPOLIS. ONLINE), v. 20, p. 12-35, 2019.
ASSUMPÇÃO, MARIANA DE CÁSSIA; DUARTE, NEWTON. Arte, educação e
sociedade em György Lukács e na pedagogia histórico-crítica. REVISTA EDUCAÇÃO
EM QUESTÃO (UFRN. IMPRESSO), v. 55, p. 169-190, 2017.
ASSUMPCAO, M. C. ; DUARTE, NEWTON. A função da arte e da educação escolar a
partir de György Lukács e da pedagogia histórico-crítica. Revista HISTEDBR On-line,
v. 16, p. 208, 2016.
ASSUMPCAO, M. C. ; DUARTE, NEWTON. A arte e o ensino da literatura na educação
escolar. Contexto, v. 27, p. 238-258, 2015.
DUARTE, N.; Ferreira . As artes na educação integral: uma apreciação histórico-crítica.
Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, v. 6, p. 115-126, 2011.
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Além desses artigos, também há o seguinte livro publicado com Sandra Soares
Della Fonte:
DUARTE, N.; FONTE, S. S. D. Arte, conhecimento e paixão na formação humana: sete
ensaios de pedagogia histórico-crítica. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2010.
174p.

O autor também vai refletir sobre a arte no capítulo 5 do livro “Os conteúdos
escolares e a ressurreição dos mortos: contribuições à teoria histórico-crítica do
currículo”. No ano de 2016, segundo as informações na Plataforma Lattes, ele participou
como assessor da elaboração do currículo de Arte dos anos iniciais do município da
Cambé, no estado do Paraná. Essa proposta faz parte do documento “Currículo para a
Rede Pública Municipal de ensino de Cambé”. Registramos aqui essa última informação
para possíveis pesquisas sobre propostas concretas da PHC.
Há também uma série de orientações realizadas, como as teses de Rafael Beling
Rocha “Educação Musical e Pedagogia Histórico-Crítica”,

de Mariana de Cássia

Assumpção, “Educação Escolar e Individualidade: fundamentos estéticos da pedagogia
histórico-crítica”, de Thiago Xavier de Abreu, “Música e Educação Escolar:
contribuições da estética marxista e da pedagogia histórico-crítica para a educação
musical”, defendidas em 2018, de Nathalia Botura de Paula Ferreira “A catarse estética e
a pedagogia histórico-crítica: contribuições para o ensino de literatura”, defendida em
2012. E as dissertações de Juliana Oliveira Leitão “A especificidade do ensino de arte na
perspectiva histórico-crítica”, defendida em 2019, de Mariana de Cássia Assumpção “A
prática social na pedagogia histórico-crítica e as relações entre arte e vida em Lukács e
Vigotski” e de Maria Cláudia da Silva Saccomani. “A criatividade na arte e na educação
escolar”, defendidas em 2014. Dissertação essa que foi publicada em livro pela editora
Autores Associados, sob o título “A criatividade na arte e na educação escolar: uma
contribuição à pedagogia histórico-crítica à luz de Georg Lukács e Lev Vigotski”.
A referida editora publica diversos autores da PHC. Tanto esse livro, quanto os
outros citados aqui foram por ela publicados, assim como o de Newton Duarte e Sandra
Soares Della Fonte “Arte, conhecimento e paixão na formação humana.” Dentre as
publicações em anais de eventos foi encontrado apenas o texto “Arte e Formação Humana
em Lukács e Vigotski” publicado nos anais da 31ª Reunião Anual da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) realizado em 2008 em
Caxambu/MG.
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Os demais pesquisadores citados não apresentam pesquisas especificamente
orientadas para o campo das Artes. Com exceção dos orientandos de Newton Duarte,
somente a professora Sandra Soares Della Fonte entre 2010 e 2011 tem registrada uma
pesquisa chamada “Ética e estética: confrontos entre a Teoria Crítica da Sociedade e o
pós-moderno”.
No percurso que impulsiona a investigação para ampliar o olhar sobre o estado da
arte da relação entre a PHC e o ensino das artes visuais passamos agora a apresentar o
resultado da busca de referências nos anais de três eventos que tiveram como temática a
PHC.
Anais de eventos: diálogos entre a PHC e o ensino das artes visuais
Nesse momento do texto o escopo de pesquisadores é ampliado para aqueles que,
não aparecem nos parâmetros utilizados na busca no Diretório de Grupos de Pesquisa da
CAPES, que não publicam na editora Autores Associados e que não foram orientados
pelos autores da PHC pesquisados. Para isso a coleta de dados foi realizada nos anais dos
seguintes eventos: Congresso Pedagogia Histórico-Crítica: educação e desenvolvimento
humano (2015); Seminário Dermeval Saviani e a Educação Brasileira (2017) e Jornada
do XIV HISTEDBR: pedagogia histórico-crítica, educação e revolução: 100 anos da
Revolução Russa (2017). Os artigos publicados estão descritos abaixo:
Quadro 1: Eventos do campo de estudos da PHC
Congresso Pedagogia HistóricoCrítica: educação e
desenvolvimento humano

Seminário Dermeval Saviani e a
Educação Brasileira

Jornada do XIV HISTEDBR:
pedagogia histórico-crítica,
educação e revolução: 100 anos da
Revolução Russa

BUENO et al. O método dialético
e o ensino das artes.

SOARES, R. Pedagogia HistóricoCrítica: O lugar da educação
estética para a emancipação.

FONSECA DA SILVA, M.C.
Educação estética: Contribuições para
pensar a formação de professores de
artes.

BIAVATTI, S.M.; WIELEWSKI,
J. M.O ensino da arte na
Educação Básica na perspectiva
da Pedagogia Histórico-Crítica.

SCHLICHTA, C.; FONSECA DA
SILVA. M.C. Da formação à
atuação do professor de artes
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No quadro acima podemos ver que aparecem pesquisadoras novas, que atuam
diretamente no campo das artes. Tal fato nos levou a investigar publicações de livros,
capítulos de livros, orientações e, até mesmo, anais de eventos que não tenha como tema
a PHC, e que aqui nos focamos nos dois principais eventos que envolvem as artes visuais
no Brasil, o CONFAEB e a ANPAP que serão tratados nesse artigo.
O leque de textos registrados no quadro acima, abarca reflexões sobre a
periodização do desenvolvimento humano e a arte, a formação de professores, o mercado
artístico, o ensino da arte, a educação estética, ou seja, uma ampla gama de investigações
que apresentam, nos dados levantados, um crescimento das publicações na relação entre
a PHC e o ensino das artes visuais. Evidência que não é tão sólida nos eventos específicos
do campo das artes.
Para apresentar os dados do resultado já adiantado, da pouca publicação nos
eventos específicos da arte. Os dois eventos principais congregam um conjunto
expressivo de pesquisadores e pesquisadoras que perpassam desde a educação nãoformal, a artistas, docentes da Educação Básica até a Pós-Graduação. O período foi
mantido de 2008 até 2020 e os anais analisados são do Congresso Nacional da Federação
de Arte-Educadores do Brasil (CONFAEB) e das reuniões anuais da Associação Nacional
de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP).
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Anais de eventos: o CONFAEB e a ANPAP
Antes de apresentar o levantamento dos anais citados, é importante fazer uma
introdução de ambos, o que eles representam para o campo específico das Artes Visuais,
sua história e características. Assim se justificará a atenção dada para ambos,
principalmente para aqueles leitores que não são do campo das Artes Visuais, nem
conhecem os espaços internos no Brasil. O CONFAEB é o congresso nacional da
Federação de Arte/educadores do Brasil (FAEB). Essa federação é uma associação civil
e tem, entre outros objetivos, o de “apoiar e defender o ensino/aprendizagem das Artes
Visuais, da Dança, da Música e do Teatro como áreas específicas de conhecimento em
Arte no sistema educacional e em instituições brasileiras nos seus diversos níveis e
modalidades” (FAEB, 2018, p. 01). Ela congrega diversas associações estaduais de
arte/educadores e sócios individuais, que inclui pesquisadores, artistas, professores e
estudantes. Com integrantes de todos os níveis e modalidades educacionais. Foi criada
em 1987 e tem um importante papel na defesa da arte enquanto componente curricular
obrigatório na escola brasileira. Sua diretoria é escolhida a cada dois anos em assembleia
geral realizada no próprio congresso.
A ANPAP também foi criada no ano de 1987 e tem como objetivo “promover,
desenvolver e divulgar pesquisas no campo das artes plásticas e visuais”. Diferente da
FAEB, é uma associação específica dos pesquisadores em Artes Plásticas. E os
participantes inscritos como ouvintes ou com comunicação de trabalho não são
associados à ANPAP, como ocorre na FAEB, para solicitar associação é necessário
participar de dois eventos com apresentação de trabalho. Esse detalhe se faz importante
porque em alguns eventos houve simpósios com grupos específicos e apresentações nos
comitês que formam a associação e as propostas temáticas são sempre realizadas pelos
associados. São cinco os comitês associativos da ANPAP, onde os associados devem
escolhar um deles. Os comitês são: Curadoria (CC), Educação em Artes Visuais (CEAV),
História, Teoria e Crítica de Arte (CHTCA), Patrimônio, Conservação e Restauro (CPCR)
e Poéticas Artísticas (CPA). Nos anais da ANPAP, além dos simpósios, quando estes
foram realizados, que são espaços propostos paralelos aos comitês, analisamos também
os trabalhos do Comitê Educação em Artes Visuais (CEAV). O levantamento, realizado
pelo site de ambas as associações encontrou apenas um problema, que foi não haver os
trabalhos publicados no CEAV, da ANPAP, no ano de 2014. Os links para o acesso aos
trabalhos estão fora do ar.
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PHC no CONFAEB e na ANPAP
Os anais disponibilizados nos sites das duas associações pesquisadas apresentam
a mesma tendência já encontrada nos parâmetros de pesquisa. A diferença entre eles é a
quase inexistência de trabalhos nessa perspectiva na ANPAP, somente em 2016,
encontramos textos que relacionam o ensino das artes visuais e a PHC.
Um fato que ocorre muito é a citação de Saviani, mas o utilizando para
contextualizar historicamente tendência pedagógicas. Esses textos não foram inseridos
dentro do escopo deste trabalho pois ainda que o utilizassem, fugiam aos objetivos da
investigação, pois não é o caso aqui de realizar um levantamento de como esse autor é
apropriado, mas das relações entre a PHC e o ensino das artes visuais. Nesse sentido,
citações de suas pesquisas enquanto referência histórica não foram aqui levadas em
consideração.
Ambos os eventos, que tem muitos autores em comum e apresentam um baixo
número de trabalhos e que se mantém constante no período estudado. Os anos 2018 e
2020 apresentam o maior número de trabalhos, ainda assim um número muito pequeno,
apenas quatro (04) artigos publicados entre os dois eventos. Na grande maioria dos anos,
em sete (07), aparece apenas um (01) trabalho publicado entre ambos. Diferente dos
eventos cujo tema era a PHC, não há uma curva de ascensão do número de trabalhos
publicados.
Em 2008 o CONFAEB tem apenas um trabalho com a utilização de autores da
PHC. É o “Arte e matemática na sala de aula: O ensino das artes visuais na Educação
Básica” de Luna e Fernandes (2008) respectivamente aluna e professor do curso de
Pedagogia, da Universidade Regional do Cariri (URCA). O texto versa sobre a utilização
das histórias em quadrinhos para melhorar a leitura e interpretação, auxiliando assim a
aprendizagem da matemática, em uma turma da segunda série, hoje um terceiro ano do
ensino fundamental. O ano de 2009 apresenta só um texto que cita a PHC de maneira
muito superficial, entre outras tendências pedagógicas, é o “Estudos de Artes x Estudos
Culturais: o ensino de Artes para além dos muros da escola” de Bessa-Oliveira e Nolasco
(2009) da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
Em 2010 já encontramos um número maior de trabalhos, há artigos que citam
Saviani de maneira muito pontual para explicitar alguma categoria, mas não trabalham na
perspectiva da PHC. Esses artigos não serão aqui objeto de registros individuais, ainda
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que existam e possam ser analisados em pesquisas posteriores que se orientem para
investigar sobre as apropriações feitas da obra de Saviani no ecletismo pós-moderno.
Entre os trabalhos que são objetos desse estudo temos o “Ensinar e aprender arte: da
afirmação à problematização o que ensinar o que aprender?” de Consuelo Schlichta que
se propõe a pensar o processo de ensino-aprendizagem enquanto prática histórica, e por
isso socialmente condicionada. Há também um texto que trata da categoria alienação
“Considerações sobre arte, educação e alienação” de Cintia Ribeiro da Silva que aponta
questões sobre a alienação na arte. A autora utiliza Saviani como base na defesa de um
resgate da escola como transformadora da realidade social. Nos anais há ainda um outro
texto que cujo título é “Trabalhando com a dança na escola na perspectiva da inclusão”
de Alessandra Matos Terra, Diego Ferreira Tonietti e Marlini Dorneles de Lima que faz
uso da categoria de trabalho educativo como base de sua argumentação.
Entre 2011 e 2013 temos um artigo em 2011 e outro em 2012. O texto “Mediação:
Modos de articulação entre maneiras de fazer, dar visibilidade e pesar essas maneiras de
fazer” de Schlichta (2011) busca uma relação entre expor, apreciar e mediar que propicie
a formação de sentidos humanos capazes de apropriarem-se da arte. O “Universidade e
Socioeducação” de Martins, Fernandes e Monteiro (2012) apresenta um trabalho com
jovens em medidas socioeducativas utilizando a PHC como base de sua proposta didática.
No caso em questão, tendo como referência Gasparin (2007).
No ano de 2014 encontramos dois trabalhos no CONFAEB. Temos “A Pedagogia
Histórico-Crítica e o teatro épico no teatro escola” de Tomita e Ochoa tendo como suporte
Brecht e “A articulação entre teoria e prática na formação docente em arte” de Palhano e
Hillesheim que reflete sobre a relação teoria e prática no Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR) e as ações realizadas pelos estudantes de
licenciatura de Artes Visuais, na disciplina Prática como Componente Curricular (PCCC)
e as contribuições da PHC.
Não encontramos em 2015 e 2016 nenhum trabalho nos parâmetros pesquisados
no CONFAEB. Já na reunião anual da ANPAP de 2015 ocorreram, paralelos ao CEAV
diversos simpósios. Destacamos o Simpósio 6 proposto por Maria Cristina da Rosa
Fonseca da Silva, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Consuelo
Schlichta, da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Gerda Foerste, da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES). Essas docentes integram o Observatório da Formação
no Âmbito do Ensino de Arte: estudos comparados Brasil e Argentina. Na proposta do
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simpósio, que parte da observação que há uma contradição entre as necessidades humanas
e do capital, é colocado em debate o “papel central do trabalho no processo de formação
de homens e mulheres, em geral, e de professores de artes visuais, em particular.” Nele
há o trabalho “As exigências de formação do professor de Artes Visuais na
Contemporaneidade: que novo perfil se (im)põe?” de Schlichta que utiliza Saviani na
perspectiva que “ele arma para a defesa da concepção marxista de “identidade de classe”
em contraposição a defesa das “identidades pessoais”, fundada no pensamento pósmoderno” (SCHILICHTA, 2015, p.3002). Ainda que o simpósio tenha uma orientação
evidentemente marxista, utilizando em sua apresentação o filósofo húngaro Mészàros, os
trabalhos aprovados não possuem grandes relações com a PHC. Em 2016 temos o artigo
publicado no CEAV da ANPAP “Arte, educação e pesquisa: Reflexões sobre as
condições históricas de ensinar, fazer e pesquisar arte hoje” de Schlichta, Hillesheim e
Fonseca da Silva. O artigo versa sobre uma reflexão histórica da tríade professor-artistapesquisador, perguntando se há de fato práticas que tem como objetivo a emancipação
humana.
O ano de 2017 não apresenta trabalhos no CONFAEB na relação que aqui
buscamos, nos parâmetros já expressos. Na ANPAP, por sua vez, o Simpósio 2, proposto
pelas mesmas autoras do Simpósio citado anteriormente, possui um trabalho cujo título é
“Imagens e Memórias: Narrativas em uma perspectiva formativa docente de imagens de
Maria Angélica Vago-Soares, da UFES. Ela usa Walter Benjamin como estrutura de sua
perspectiva teórica, bem como Newton Duarte e Dermeval Saviani como base na relação
acerca do papel da educação.
O ano de 2018 já apresenta um número quantitativamente maior de trabalhos. No
CONFAEB o texto “Arte, sociedade e meio ambiente: Possíveis relações na formação de
professores de arte” de Andrea Pessutti Rampini Nagai, que é técnica pedagógica da
disciplina Arte, no Núcleo Regional da Educação em Cascavel-PR, estuda a formação
continuada dos professores de Arte que da rede pública estadual de ensino, nos
municípios que compõe o Núcleo Regional da Educação de Cascavel-PR. Além dele
“Breve introdução à estética de Lukacs: Princípios dos reflexos cotidiano e estético e a
formação de professores em Artes Visuais” de Vinícius Luge e Maria Cristina da Rosa
Fonseca da Silva (2018) investiga os fundamentos da PHC, com o objetivo de apontar
contribuições para a formação de professores em Artes Visuais. Em “Arte/educação
Brasil e Cuba - o que podemos aprender com a experiência Caribenha”, Ferreira (2018)
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utiliza a PHC como suporte na defesa da arte como conhecimento historicamente
construído e em razão disso, ser um direito humano o acesso aos seus conteúdos. Para
tanto, realiza um estudo comparativo entre a experiência brasileira e cubana no acesso ao
ensino da arte e as possibilidades de acesso a arte e ao conhecimento científico, construído
pela humanidade ao longo de sua história como direito coletivo. Na ANPAP, no CEAV,
Iavelberg e Neto (2018) publicaram o texto cujo título é o “Táticas de resistência da livreexpressão à arte/educação contemporânea: o papel da pedagogia crítica e das culturas”
que em um levantamento bibliográfico apresentam diferentes táticas de resistências que
a arte/educação realiza como enfrentamento às formas que a impedem de desenvolver-se
plenamente.
Em 2019 há dois trabalhos publicados no CEAV, da ANPAP, que se originam na
Universidade do Estado de Santa Catarina. Temos um artigo completo e um resumo. O
artigo tem o título “O processo criador na docência em artes visuais” de Fonseca da Silva
(2019b) e faz parte de um recorte de pesquisa realizada pelo projeto “Observatório da
Formação de Professores no âmbito do Ensino de Artes: estudos comparados entre Brasil
e Argentina”. É uma análise de respostas de 51 professores sobre as condições de trabalho
e de ensino. Como base teórica da análise o artigo traz uma síntese das contribuições da
PHC para o ensino de Artes Visuais. O resumo, de Zanoni, Agostinho e Fonseca da Silva
(2019) “Da contemporaneidade das artes visuais às contradições da sala de aula: a fala
docente” é uma produção que decorre da mesma pesquisa anteriormente citada e
apresenta de uma maneira mais descritiva dados mais gerais levantados na mesma. O
CONFAEB de 2019 possui em seus anais o registro de apenas um trabalho o “Formação
nas licenciaturas em artes: Políticas como projetos de dominação”, Fonseca da Silva
(2019c) que faz uma análise do parecer que aprovou as diretrizes da formação de
professores para a Educação Básica. É importante ressaltar que Saviani é citado e
referenciado em outros textos nesse evento, mas tão somente como apoio de informações
históricas, o que, per si não acarreta vinculação à PHC.
Em 2020, na ANPAP, encontramos Reche, Luge e Fonseca da Silva (2020), com
“Contribuições de Gyorgy Lukacs e Theodor Adorno ao pensamento estético sobre arte
e educação: dissonâncias a partir do materialismo histórico-dialético” o texto se coloca o
objetivo de apresentar as perspectivas estéticas dos dois autores, como problematização
das reflexões do Grupo de Pesquisa Arte e Formação docente nos Processos Políticos
Contemporâneos, que tem a Pedagogia Histórico-Crítica como centro articulador das
reflexões. Em “Objetos para o ensino de arte: reflexões a partir de três estudos”,
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Hilleshein, Fonseca da Silva e Born (2020) articulam três investigações e seus objetivos
com conteúdos da PHC. Farias, Fonseca da Silva e Anversa (2020) em “Fundamentos
sócios-históricos para pensar o ensino de arte e o enfrentamento das políticas
educacionais” criticam as influências neoliberais e buscam dar subsídios para entender
essas influências bem como indicam possibilidades de uma emancipação humana. Por
fim, no texto “A arte e os conhecimentos clássicos: reflexões iniciais sobre a pedagogia
histórico-crítica” de Luge e Pravinchandra (2020) encontramos um debate inicial sobre
os conhecimentos clássicos, na perspectiva da PHC e de que maneira se relacionam com
o campo das Artes Visuais. A FAEB no ano de 2020, em razão da pandemia não realizou
o CONFAEB, na forma que havia sendo realizado, no lugar de um evento único, foram
organizados diversos encontros regionais das associações. Até a data de conclusão deste
texto não havia nenhum dos anais disponíveis no site da federação.
O levantamento nos dois dos mais importantes eventos específicos do campo das
Artes Visuais, embora o CONFAEB não seja específico desse campo, pois há nele as
outras linguagens, Teatro, Dança e Música, apresenta no período realizado autores e
autoras que aparecem tanto nos eventos específicos da PHC, quanto nos eventos
específicos das Artes Visuais. O registro feito aqui e que apresenta um conjunto de textos
pode facilitar investigações posteriores que se debrucem sobre categorias particulares
utilizadas em cada artigo citado, bem como as formas específicas de apropriações
realizadas no campo das artes visuais, da PHC. Do ponto de vista qualitativo temos uma
participação muito restrita do campo da PHC nos eventos específicos de pesquisadores
das Artes Visuais. No quadro abaixo (Quadro 2) vemos o quantitativo entre os dois
eventos:
Quadro 2: Quantitativo de trabalhos na ANPAP e CONFAEB

Ano

ANPAP

CONFAEB

2008

0

01

2009

0

01

2010

0

03

2011

0

01

2012

0

01

2013

0

0
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2014

-

02

2015

01

00

2016

01

00

2017

01

00

2018

01

03

2019

02

01

2020

04

00

Fontes: Anais CONFAEB e ANPA em
(http://www.anpap.org.br/encontros/anais/) e
(https://www.faeb.com.br/anais-confaebs/)

Nele é possível perceber que não mais que 04 trabalhos são apresentados nos
eventos que fazem explicitamente vinculação com a PHC em um mesmo ano. Já
comentamos antes e é importante ressaltar, que não estão computados na pesquisa textos
sem vínculo explícito com a PHC, nem aqueles trabalhos que utilizam autores da PHC
como sustentação teórica sem articulação com a perspectiva da PHC. Por exemplo, o uso
e Saviani como referência de dados históricos ou a utilização de sua concepção sobre
currículo, de forma isolada.
Considerações finais
O levantamento aqui realizado demonstra que as publicações das pesquisas que
apontam para a relação entre a PHC e o ensino das artes visuais apresentam um aumento
considerável de produções e, esse processo, não é acompanhado com uma participação
efetiva nos eventos específicos do campo das artes, concentrando-se nos eventos que
trazem a PHC como temática. As orientações de dissertações e teses que são realizadas
entre os anos de 2008 e 2020, sendo que algumas ainda estão em desenvolvimento,
apontam para uma crescente relação que, se por um lado apresenta uma quantidade de
trabalhos publicados em anais de eventos com a temática da PHC maior e nos eventos do
campo específico das artes visuais o número de trabalhos não apresenta grande aumento
anual, por outro lado, também indica que há outros espaços de divulgação científica.
Como hipótese, podemos indicar a valorização de periódicos frente a anais de eventos na
pontuação dos programas de pós-graduação no Brasil, que pode fazer com que haja um
privilégio deles aos eventos, mas comprová-la escapa aos objetivos deste texto. O
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processo de aproximação entre a PHC e o ensino das artes visuais marca a entrada
consolidada no campo das artes visuais, com pelo menos 12 anos de crescimento nas
publicações de uma tendência teórica que, embora não seja nova no Brasil, pois já tem 40
anos de existência e somente agora consegue ocupar um espaço considerável e em
crescimento no campo do ensino das artes visuais. Os limites de um estudo descritivo
como este, são os limites que impõe a necessidade de organizar o registro desse
movimento histórico e contribuir para que ele se fortaleça e se aprofunde.
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OS JOGOS TRADICIONAIS: EDUCAÇÃO E ENSINO
The traditional games: education and teaching

LOPES, Sara17, MOREIRA, Teresa18, & ROCHA, Alberto19

Resumo
Construção de um projeto de investigação sobre a implementação dos jogos tradicionais no 1.º
Ciclo do Ensino Básico. Propomo-nos a explicar o conceito de jogo, pela visão de alguns autores,
servindo como mote para a concretização do estudo teórico do trabalho. Para uma melhor
compreensão do conceito de jogos tradicionais, recorremos a diversos autores de referência nesta
temática, bem como as orientações existentes por parte do Ministério da Educação. A metodologia
aplicada nesta investigação, centra-se na apresentação do desenho e estratégias adotadas.
Explanamos ainda o processo de recolha de dados, procedemos à caracterização dos sujeitos
inquiridos, apresentamos e discutimos os resultados obtidos, finalizando com uma reflexão sobre
todo o processo desenvolvido, nomeadamente no que concerne às aprendizagens e aos conceitos
mais significativos, bem como das dificuldades sentidas no decorrer de todo o processo,
disponibilizando bibliografia que mobilizamos para sustentar teoricamente a nossa pesquisa.

Abstract
Construction of a research project on the implementation of traditional games in the 1st Cycle of
Basic Education. We propose to explain the concept of game, from the point of view of some
authors, serving as a motto for the materialization of the theoretical study of the work. For a better
understanding of the concept of traditional games, we turned to several authors of reference in
this theme, as well as the existing guidelines by the Ministry of Education. The methodology
applied in this investigation focuses on the presentation of the design and strategies adopted. We
also explain the data collection process, proceed to the characterization of the surveyed subjects,
present and discuss the results obtained, ending with a reflection on the entire process developed,
namely with regard to the learning and the most significant concepts, as well as the difficulties
felt. throughout the process, providing bibliography that we mobilized to theoretically support
our research.
Palavras chave: Jogos tradicionais; Educação; Ensino.
Keywords: Traditional games; Education; Teaching.
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1. CONCEITO DE JOGO
Na perspetiva de Lopes (2008, p. 18), o jogo pode ser entendido como “(...) um
modo lúdico de comunicação com o mundo e uma maneira de aprender a lidar com os
sentimentos que surgem durante sua prática”, enquanto que para Júlia (1996), o jogo não
tem definição, pois, quem joga está à procura de prazer. Ao longo dos tempos, a
importância do jogo na educação recebeu várias opiniões, sendo lembrado, como
alternativa interessante para a solução dos problemas da prática pedagógica. Segundo
Coimbra (2007), a definição do lúdico deixou de ser um simples sinónimo do jogo, passou
a ser reconhecido como um traço essencial do comportamento humano. Daí, as
implicações da necessidade lúdica exceder as demarcações do brincar espontâneo. O
autor Huizinga, (2007, p. 33) diz que o jogo é “(...) uma atividade ou ocupação voluntária,
exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras
livremente consentidas”. Considerando Borin (2004) que defende que os jogos
contribuem para o desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização,
atenção e concentração. Nesta linha de pensamento os jogos podem ser entendidos como
instrumentos que proporcionam prazer, diversão, entretenimento e construção de
conhecimento, aspetos motivadores no processo de ensino e aprendizagem.

1.1. Jogos tradicionais
Tendo em conta a pesquisa realizada no âmbito dos jogos tradicionais, este
conceito foi bastante estudado nos últimos anos, dando-nos uma boa base para a
sustentação teórica do nosso trabalho. Começamos por citar Vasconcelos (2008, p. 49)
que explica de forma ampla o que entende por jogos tradicionais, afirmando “Chamamos
de “tradicionais” aos jogos que antecedem a Modernidade”. Na perspetiva de Sousa
(1997), os jogos tradicionais podem ser associados a festas e encontros populares, de
forma a ocupar os tempos livres da população. Nesta linha de pensamento, entendemos
os jogos tradicionais como forma de socialização, admitindo que existiam variações e
semelhanças nestes jogos de população para população. Assim sendo, os jogos
tradicionais acompanham a sociedade ao longo da história, tornando-se assim parte do
Património e História de cada país, caracterizando a cultura local em qualquer ponto do
mundo, num determinado momento.
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Entendido o conceito destes jogos importa agora discutir a sua implementação nas
escolas, que tem vindo a ser solicitada nos documentos orientadores da prática pedagógica
com os alunos, como teremos oportunidade de explicar no ponto seguinte.

1.2. Jogos tradicionais nas escolas
No seguimento deste trabalho, tal como já tínhamos referido, pretendemos
explorar a importância e a pertinência da implementação dos jogos tradicionais nas
escolas tuteladas pelo Ministério da Educação, com vista à diversificação e
potencialização ao processo de ensino e aprendizagem, pois segundo Nova (2009) os
jogos tradicionais cumprem um “(…) papel facilitador do processo educativo, quer pela
sua carga cultural, quer pelo papel que desempenham como suporte de cultura e de
tradições” (p. 20). Neste seguimento, o autor mencionado comunga a ideia de que os
jogos tradicionais quando implementados na comunidade educativa cumprem um papel
fulcral em todo o processo educativo, uma vez que possui uma grande potencialidade e
expõe os alunos a “(…) situações globais, lúdicas e concretas, que as levam a resolver
problemas corporais, temporais e espaciais, e de relações umas com as outras” (p. 19).
Através das situações referidas a que os alunos são expostos podem desenvolver um
conjunto de competências essenciais, para o seu desenvolvimento integral, segundo o
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Dando seguimento à nossa pesquisa verificamos que os jogos tradicionais são de
caráter lúdico, designados como jogos físico-cognitivos ou motores e cognitivos.
Recorrendo a estes jogos, podemos trabalhar competências expressivas, físicas, lúdicas e
cognitivas, facilitando a construção do conhecimento dos alunos no processo de ensino e
de aprendizagem. Nova (2009) afirma que, cada jogo poderá ser adaptado aos seus
jogadores, uma vez que estes podem ser “(…) semelhantes, mas, dificilmente iguais nas
suas regras ou formas de jogar como, por exemplo, no que respeita às lengalengas
utilizadas em diferentes jogos” (p. 21). Assim sendo, estes são trabalhados e promovidos
como atividades lúdicas e recreativo-culturais, indo ao encontro do seu público-alvo,
afirma também que “(…) o brincar é um meio de aproximações sociais, principalmente
entre as crianças, mas pode também aproximar gerações” (p. 23). Dado ao caráter
transversal que os jogos tradicionais conferem, a sua implementação no contexto
educativo cruza as diferentes gerações, podendo culminar na aproximação entre famílias
e as comunidades educativas.
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Após uma aprofundada pesquisa nos documentos oficiais que orientam o ensino
em Portugal, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais, os jogos tradicionais estão diretamente associados a diferentes áreas de
conteúdos, nomeadamente Estudo do Meio, Música, Educação Física e Expressão
Dramática/Teatro. Entendida a pluralidade de oportunidades que os jogos tradicionais
oferecem podem ser flexibilizados com outras áreas do conhecimento que fazem parte do
currículo. A título de exemplo temos a possível flexibilização com o Português, onde
podemos associar os jogos tradicionais com as lengalengas e os dígrafos, podendo ser
uma estratégia de consolidação da aprendizagem. No exemplo do 1º ciclo do Ensino
Básico a gestão do currículo é da responsabilidade do professor titular da turma,
permitindo a flexibilização dos conteúdos, que pode e deve ser potenciada para que o
professor consiga dinamizar o maior número de aprendizagens por momento de “ensino”.
Tendo em conta as diferentes conceções de escola, Leite (2003) define três
conceitos diferentes de escola, a “transmissora”, a “tecnicista” e a “socio crítica” (p. 146154). Ao vasto número de jogos tradicionais e à sua implementação nas escolas depende
dos elementos, do corpo docente ou não-docente, responsáveis pela sua dinamização.
Assim sendo e relacionando com os jogos tradicionais é necessário que haja uma
predisposição dos elementos do corpo docente de forma a potenciarem e flexibilizarem
os conteúdos que têm que trabalhar.

2. ESTUDO EMPÍRICO
2.1. Desenho da Investigação e estratégia metodológica
O desenvolvimento deste estudo, através de uma abordagem quantitativa,
pretendendo saber mais acerca da temática em análise, a implementação dos jogos
tradicionais nas escolas, a partir das visões dos participantes deste estudo. Enquadramos
este trabalho no paradigma fenomenológico interpretativo e, dada a natureza exploratória,
o instrumento utilizado para a investigação deste trabalho são os inquéritos estruturados
a professores do 1.º ciclo do Ensino Básico.
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2.2. Objetivo geral, objetivos específicos e questão de partida
Este documento, materializado neste projeto que agora se apresenta, intitulado
“Os Jogos Tradicionais no 1.º Ciclo do E/B”, visa descodificar o entendimento dos
elementos do corpo docente sobre a temática suprarreferida. Para a concretização deste
projeto estabelecemos dois objetivos que pretendemos alcançar através da implementação
deste projeto, que se traduzem em:
•

Entender a implementação dos jogos tradicionais na prática pedagógica;

•

Aferir quais os jogos tradicionais que aplicam nas suas disciplinas.

É de extrema importância que tanto os objetivos gerais como os específicos, sejam
o mais claro e orientados possíveis, para que a leitura destes não gere conflito de
entendimento no trabalho a ser desenvolvido, na qual orientamo-nos sobre quatro
objetivos de caráter específico que almejamos alcançar: Promover a reflexão sobre a
utilização dos jogos tradicionais no processo ensino e aprendizagem; Sensibilizar para
a importância dos jogos tradicionais; Identificar o número de professores que recorrem
aos jogos tradicionais nas suas práticas letivas e não letivas; Aferir a importância dos
jogos tradicionais no corpo docente;
No sentido de todo o trabalho desenvolvido identificamos neste momento as
questões de partida para o desenvolvimento deste estudo:
• Qual a importância dos jogos tradicionais no processo ensino e
aprendizagem?
• Qual a disciplina em que há uma variedade de jogos implementados?
• Que conteúdos se podem trabalhar recorrendo aos jogos tradicionais?
2.3.Questões éticas
Tendo em conta que a ética é fundamental no processo de investigação, temos por
base a Carta de Ética da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação como orientadora
do nosso trabalho.
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2.4.Processo de recolha de dados
Dado o caráter desta investigação, e considerando a fase pandémica que estamos
a viver, elegemos apenas uma técnica para a recolha de dados, que, considerando o aspeto
quantitativo desta investigação, é a ferramenta que privilegiamos para encontrar a
resposta às questões de partida, na qual o processo de recolha de dados é fundamental
para o sucesso de um trabalho investigativo. Primeiramente, recolhe os dados de uma
forma mais ampla. Depois de ter encontrado um assunto para investigar (…) estreita-se o
âmbito da recolha de dados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 207). Neste caso específico
privilegiamos o inquérito estruturado para uma abordagem mais reflexiva da nossa
pesquisa, em que a técnica utilizada para a recolha de dados é o inquérito por questionário
em papel impresso, que foi aplicado a um determinado grupo de professores do 1.º Ciclo
do Ensino Básico, que trabalhem na rede pública desse contexto.
O inquérito por questionário, segundo Quivy e Campenhoudt (1992) representa
uma técnica de recolha de dados que permite verificar hipóteses teóricas e analisar as
relações existentes entre as hipóteses.

2.5.Caracterização do Sujeito de investigação
O inquérito é realizado a 52 professores do 1.º Ciclo do E/B, que se encontram a
lecionar nos agrupamentos de escolas de Amarante e Penafiel. Inicialmente pretendíamos
alargar o estudo a mais elementos do corpo docente, mas dada a fase pandémica que
estamos a atravessar, nem todos os professores mostraram disponibilidade em participar
neste estudo. No que concerne aos inquiridos são todos professores do 1.º ciclo, na
predominância do género feminino, com 43 elementos. Quanto ao género masculino,
temos a presença de 9 elementos.

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nestes jogos, não domina a preocupação com os aspetos técnicos, mas sim ao
produto da sua atividade, permitindo acordo prévio entre os jogadores em relação ao tipo
de pontuação, aos materiais usados, pormenores permitidos ou proibidos. Segundo Nova
(2009), defende a utilização dos jogos tradicionais no processo de ensino e de
aprendizagem, pois cada jogo poderá ser adaptado às necessidades e objetivos de cada
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um. Desta forma, e baseando-nos no autor em destaque importou-nos tentar descodificar,
na terceira questão do questionário, se os nossos inquiridos consideravam os jogos
tradicionais importantes no processo de ensino e de aprendizagem.
Com base no resultado da investigação, uma grande percentagem dos inquiridos,
cerca de 94%, reconhece a relevância dos jogos tradicionais na elaboração das práticas
pedagógicas. Das 49 respostas afirmativas, apenas 32 justificaram a sua escolha. E, de
uma forma global, recolhemos a informação de que a importância dos jogos tradicionais
no processo de ensino e de aprendizagem está diretamente relacionada com a questão
lúdica e com a necessidade de se renovar as metodologias adotadas. Apesar de grande
parte dos professores que responderam ao inquérito considerarem que os jogos
tradicionais são importantes, a verdade é que apenas 25 dos elementos inquiridos os
integram nas suas aulas, tal como foi constatado, ou seja, são mais as práticas pedagógicas
que não contemplam estes jogos lúdicos do que as que contemplam.
Independentemente das respostas relacionadas com a importância e a
implementação dos jogos tradicionais, quisemos convocar os nossos inquiridos à reflexão
e, quem sabe, fazê-los considerar sobre os jogos tradicionais que poderiam trabalhar em
cada componente do currículo.
Na questão sobre a recorrência aos jogos tradicionais no processo de ensino e de
aprendizagem da matemática, com base nos dados recolhidos, podemos concluir que a
grande maioria dos professores não recorre aos jogos tradicionais para o ensino da
matemática. Dos 52 inquiridos, apenas 15 recorrem a esta forma de trabalho para
planificar as práticas pedagógicas. Entendendo que a Matemática é uma das áreas de
maior insucesso, cremos que se devem explorar todas as possibilidades de ensino para
potenciar as aprendizagens da mesma.
Os 15 elementos que responderam de forma afirmativa à utilização destes jogos
na matemática, tinham ainda que responder quais são os jogos que mais utilizam. As
respostas não divergiram muito umas das outras, e foram: Jogo da macaca; Jogo das
escondidas; Jogo do galo.
Na disciplina de Português, constatamos que existe um grande número de
professores que não recorre aos jogos tradicionais. Contudo, 21 dos professores
inquiridos consegue relacionar a disciplina com esta forma lúdica de aprendizagem.
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Em Estudo do Meio, uma das disciplinas mais associadas à transmissão e
abordagem da tradição do nosso país, 19 dos professores respondeu que utilizava os jogos
tradicionais no ensino desta componente.
Relativamente às Expressões Artísticas importa referir que engloba a Expressão
Musical, Expressão Dramática, Expressão Plástica e Dança. Sendo uma área mais prática
e de exploração de materiais, a associação ao lúdico parece-nos evidente, contudo 100%
dos inquiridos não recorre aos jogos tradicionais para as suas práticas pedagógicas.
Na questão referente à disciplina de Educação Física, contrariamente aos
resultados da implementação dos jogos tradicionais nas práticas educativas, onde apenas
25 professores afirmaram recorrer a estes jogos, 38 dos 52 docentes dizem recorrer a estes
jogos no processo de ensino e de aprendizagem da Educação Física.

3.1. Os jogos tradicionais em contexto educativo (as nossas propostas)
Sabemos que a escola atravessa atualmente uma mudança de paradigma e, por
isso, a necessidade de variar nas práticas pedagógicas é evidente. Assim sendo, resultado
do nosso trabalho de pesquisa, elaboramos duas planificações, uma no âmbito da
Educação Pré-Escolar e outro no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Em primeiro lugar
aproveitamos para fazer um breve enquadramento dos documentos orientadores das
práticas pedagógicas em cada contexto, de forma a justificar as nossas escolhas, e de
seguida apresentamos cada uma das nossas propostas de trabalho.

3.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico
O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) (Educação, 2018)
é um documento que visa os valores, competências e os princípios que os alunos devem
atingir quando terminarem o seu percurso académico de caráter obrigatório. Como
orientadores da aprendizagem, os valores, as competências e os princípios, têm como
principal objetivo criar um patamar de igualdade para todos os alunos. Tendo em conta
os diferentes percursos académicos, vidas familiares e sociais, este documento visa o
desenvolvimento integral de todos os alunos. No PA (2017) vemos circunscrito que o
perfil desejado é apenas uma referência e que não visa “(…) qualquer tentativa
uniformizadora, mas sim criar um quadro de referência que pressuponha a liberdade, a
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responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção
familiar e comunitária e a participação na sociedade que nos rodeia” (p. 5).
Neste documento orientador, que deve ser trabalho em articulação com as
Aprendizagens Essenciais, as competências em análise visam o desenvolvimento de
múltiplas capacidades que se pretende que sirvam de alicerce para todos os alunos para o
longo das suas vidas.
Para o estudo da Música, importa mencionar que esta é transversal a todas as áreas
de competências, contudo, neste ponto de trabalho, importa-nos enquadrar a expressão
suprarreferida nas áreas onde recebe maior destaque e é diretamente abordada.
• Na área de competência Linguagens e Textos, espera-se que os alunos sejam
capazes de utilizar eficazmente os códigos, adequar as linguagens aos diferentes
contextos e dominar de forma proficiente a capacidade de compreensão e
expressão nas diferentes modalidades de comunicação;
• No Relacionamento Interpessoal visa-se a cooperação, partilha, colaboração,
competição, trabalho em equipa e interação adequada no relacionamento com os
outros;
• Relativamente à Sensibilidade Estética e Artística é uma das áreas de
competências em que a Expressão Musical melhor se enquadra, uma vez que se
almeja que os alunos tenham a oportunidade de reconhecimento diferentes
manifestações culturais, de experimentação e apreciação de distintas formas de
arte e a valorização da arte como forma de património na sociedade.
As Aprendizagens Essenciais (AE), corroboradas para o ensino básico pelo
Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho, e para o Ensino Secundário (Cursos
Científico-Humanísticos) pelo Despacho n.º 8476- A/2018, de 31 de agosto, exibem
domínios nos quais se integram conhecimentos, capacidade e atitudes, para cada ano de
escolaridade e área disciplinar. São ainda explanados os conteúdos de conhecimento
disciplinar indispensáveis, bem como os processos cognitivos que devem ativar para
adquirir esse conhecimento e ainda o saber fazer a ele associado, num dado ciclo respetivo
e na sua continuidade e articulação vertical (Roldão et al., 2017). Em articulação com o
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), homologado pelo Despacho
n.º 6478/2017, de 26 de julho, sugerem-se ações estratégicas de ensino orientadas para o
PA, oferecendo exemplos de operacionalização diversa e elencam-se, ainda, descritores
que remetem para as competências nele previstas. Enquanto elemento do Referencial
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Curricular, as Aprendizagens Essenciais, como é mencionado pelas autoras, Roldão,
Peralta, Martins (2017, p. 10), (...)deverão caracterizar-se: (a) pela riqueza e solidez dos
conteúdos - os indispensáveis e nucleares para a construção significativa do
conhecimento próprio de cada disciplina; e (b) pela riqueza dos processos cognitivos e
práxicos a desenvolver nos alunos para a aquisição desses conhecimentos.
No que concerne, às disciplinas trabalhadas no 1.º Ciclo do Ensino Básico, os
documentos orientadores referidos anteriormente, vem explanar a finalidade do ensino
das mesmas. Dando enfase para o respeito dos princípios de equidade e qualidade e para
aprendizagens relevantes e sustentáveis para todos os discentes.
Contribuindo para uma cidadania crítica e uma participação ativa na sociedade,
com sentido de autonomia e colaboração, liberdade e responsabilidade.
As crianças e jovens através da produção sonora, do canto, do brincar, do compor,
do assistir, do dialogar constroem significado, compartilham e transformam-no,
enriquecendo assim sua prática e visão cultural é consistente com as diferentes áreas de
habilidade do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA).
Relativamente à Organização das Aprendizagens Essenciais na área da música,
para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, estas foram estruturadas a partir de três domínios, que
são comuns à Educação Artística. Que são eles, o domínio da experimentação e criação,
o da interpretação e comunicação e o da apropriação e reflexão.
Com vista da transversalidade das áreas do conhecimento coadunou-se o currículo
da Música ao da Educação Artística, pois proporciona a articulação entre contextos e
competências das diferentes expressões.
Através da Educação Artística, segundo Condessa (2006, p. 39). “(...) o
desenvolvimento das potencialidades da criança para: imaginar e criar, ter sentido
estético, desenvolver as capacidades perceptivo-motoras e lúdicas, comunicar com os
outros”.
As expressões artísticas, durante muitos anos não eram vistas como áreas de grande
importância para o desenvolvimento da criança. Após vários estudos e investigações,
começou-se a dar uma maior relevância. Segundo Spodek e Brown “Formas de expressão,
tais como arte e jogo dramático, passaram a ser consideradas como importantes na vida
das crianças. Estas atividades proporcionavam uma catarse permitindo, assim, às crianças
libertarem-se de medos, ansiedades e hostilidades” (2010, p. 203).
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A nossa proposta de atividade para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, que consiste numa
planificação no âmbito da Expressão Musical.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O reconhecimento deste género de atividade como estratégia no processo de
ensino e de aprendizagem abrange todas as componentes do currículo, uma vez que a sua
abordagem permite uma vasta flexibilização dos diferentes conteúdos.
No que concerne à importância atribuída aos jogos tradicionais pelos inquiridos
da nossa investigação, a grande maioria considera que estes jogos são relevantes no
processo de ensino e de aprendizagem. Contudo, no que respeita à implementação destes
jogos em contexto educativo o número de inquiridos que os implementa á bastante
inferior ao que inicialmente esperávamos, uma vez que apenas 25 dos questionados
respondem de forma afirmativa à utilização desta metodologia nas suas práticas.
Apesar das poucas utilizações dos jogos tradicionais no processo de ensino e de
aprendizagem, os jogos apontados pelos professores pareceram-nos bastante
diversificados, o que representa diferentes oportunidades de aprendizagem.
A execução destes jogos nas escolas é uma mais-valia, pois permitirá ao professor
ensinar de forma dinâmica, e com isto, o aluno aprender mais facilmente. No entanto, o
professor tem um papel fundamental, pois deve dinamizar e recriar os jogos, ou seja, ser
criativo para assim adquirir atenção dos alunos e ir ao encontro dos seus objetivos
pedagógicos
Lembramos ainda que a escola ocupa uma grande porção de tempo no horário das
crianças e surge então a necessidade de pensar nas crianças e como crianças, entendendo
de que forma é que as dinâmicas realizadas em sala de aula lhes proporcionam maior
contributo para a construção de conhecimentos significativos.
Importa referir que, mais do que adotar e implementar um método de ensino em
sala de aula, é necessário que o docente conheça e analise o contexto em que está inserido,
podendo assim adequar estas metodologias às suas finalidades e objetivos educativos.
Sabemos que a escola está a atravessar uma mudança de paradigma, tentando acompanhar
as mudanças da sociedade, e o recurso a diferentes formas de ensino podem ser
considerados ferramentas essenciais para auxiliar neste processo de mudança, ajudando a
colmatar as possíveis dificuldades sentidas pelos docentes, alunos e a comunidade
educativa.
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Relevamos a necessidade de se pensar na escola como um processo em evolução
e considerar diferentes estratégias de ensino só a tornará mais rica, completa, abrangente
e que a aproxime do seu público-alvo. A escola é “feita” com a comunidade e, assim
sendo, devemos pensar numa escola que vá ao encontro de todos os que a frequentam e
fazem parte dela. Comungamos ainda a ideia de que as aprendizagens essenciais vão
muito para além do que versam os manuais escolares, a escola é feita de pessoas para
pessoas (DL 54/2018).
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EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS DE LA HISTORIA RECIENTE. PRÁCTICAS
DE DANZA CONTEMPORÁNEA LOCAL (1976 -1984)
Artistic experiences of recent history. Local contemporary dance practices (1976 1984)
BASILE, María Verónica20

Resumen
Se reconstruye un conjunto de experiencias de danza contemporánea entre los setenta y noventa,
un período marcado por el autoritarismo y la fragilidad de los procesos democratizadores. A los
fines de contribuir con su historización se problematiza sobre la politicidad y la precariedad como
elementos constitutivos de estas prácticas artísticas situadas en un determinado contexto
geográfico e histórico. Se reconoce un repertorio de acciones que funcionaron como condición de
posibilidad de esta práctica artística en el espacio local. Desde una Historia Cultural
transdisciplinar y aportes de los estudios de la danza se aborda un corpus documental diverso
(escrito, periodístico y fotográfico).

Resumo
Este artigo explora um conjunto de experiências de dança contemporânea entre as décadas de
setenta e noventa, período marcado pelo autoritarismo e pela fragilidade dos processos
democratizantes. A fim de contribuir para sua historiação, a politicidade e a precariedade são
problematizadas como elementos constitutivos dessas práticas artísticas situadas em um
determinado contexto geográfico e histórico. Reconhece-se um repertório de ações que
funcionaram como condição de possibilidade dessa prática artística no espaço local. Um corpus
documental diversificado (escrito, jornalístico e fotográfico) é analisado por um quadro teórico
transdisciplinar de História Cultural e com contribuições dos estudos da dança.

Abstract
This paper explores a set of experiences of contemporary dance between the seventies and
nineties, a period marked by authoritarianism and the fragility of the democratizing processes. In
order to contribute to its historization, politicity and precarity are problematized as constitutive
elements of these artistic practices located in a certain geographical and historical context. A
repertoire of actions that worked as a condition of possibility of this artistic practice in the local
space is recognized. A diverse documentary corpus (written, journalistic and photographic) is
analized by a transdisciplinary Cultural History theorical frame and with contributions from dance
studies.
Palabras claves: Historia Cultural; Autoritarismo y Democratización; Prácticas Artísticas; Danza Contemporánea.
Palavras-chave: História Cultural; Autoritarismo e Democratização; Práticas Artísticas; Dança Contemporânea.
Key-words: Cultural History; Authoritarianism and Democratization; Artistic Practices; Contemporary Dance.
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INTRODUCCIÓN
Se aborda el microcosmos de la danza contemporánea periférica entre los 70s y
80s, un período marcado por el autoritarismo y la fragilidad de los procesos
democratizadores. Desde sus inicios, porta un sentido rebelde, subversivo, antiacadémico
y renovador en busca de la liberación de los movimientos corporales. No habría una
definición unívoca respecto de esta práctica artística, se explica por una multiplicidad de
estéticas, técnicas y convenciones. A los fines de contribuir con su historización, se
problematiza acerca de su dimensión estética como en su carácter sociocultural. Se
considera a estas experiencias un área de conocimiento para pensar tramas políticas,
socioculturales del pasado reciente. En particular, se rastrean las modalidades que asumió
en la escena local y para ello se reconstruye el caso del intérprete y coreógrafo Marcelo
Gradassi (1950-1999), cuya trayectoria discurrió de manera independiente. A través de la
recuperación y el análisis de sus obras se espera poder dar cuenta de algunas
particularidades específicas del género y revisar otras dimensiones extra-artísticas
presentes en sus coreografías.
Se sostiene que en el marco restrictivo y de (auto) vigilancia de la última dictadura
hubo una faz productiva que se potenció con el restablecimiento democrático. En ese
período hubo un repertorio de acciones sustentado en la experimentación corporal que
funcionó como condición para el desarrollo del género contemporáneo a la vez que
propició microcosmos de expresión y libertad. Paralelamente, se evidencian intercambios
que permitieron la apropiación y la manifestación de lenguajes que tensionaban las
tendencias hegemónicas con las tradiciones locales. Sin distinción del régimen político y
más allá de la situación periférica, la precariedad fue un elemento constituyente no sólo
en términos estéticos, sino en una dimensión crítica. Sin ser catalogadas comprometidas
o de resistencia las coreografías parecían portar un atributo emancipador en el que residía
su politicidad.
En términos teórico-analíticos, se adscribe a un enfoque de Historia cultural
transdisciplinar (Myers, 200; Chartier, 2005) en articulación con aportes de los Estudios
de la Danza (Fanko, 2019; Vujanovic, 2013; Vallejos, 2018 y 2019) que ven en estas
prácticas una vía de indagación acerca de cómo funcionan los órdenes políticos,
económicos y sociales a través del cuerpo. Desde la Sociología, se consideran las
características asociadas al denominado underground porteño de los años `80 (Lucena &
Laboreau, 2016). El corpus se compone principalmente de un conjunto documental
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diverso preservado en el archivo personal del bailarín. Si bien se siguen los objetivos
planteados, el escrito ofrece segmentos descriptivos que se derivan de una primera
reconstrucción a partir de la información contenida en ese acervo y otros vestigios (Burke,
2005).

Aportes sobre la danza y la política
El anglosajón M. Franko (2019) sostiene que “es pertinente y necesario hablar de
la danza como política en circunstancias coyunturales, es decir, en circunstancias en las
que las formas de movimiento y la vida sociopolítica se hacen tangibles simultáneamente,
aunque parezcan hacerlo de manera independiente”. Considera a lo político “como el
entramado de diferentes fuerzas y motivaciones que participan de lo personal, lo artístico
y lo institucional. Afirma que las políticas no se ubican directamente en la danza, sino en
cómo ésta ocupa el espacio (cultural) (2019, p. 206) y es en tal sentido que se muestra
capaz de tener efectos políticos. Para A. Vujanovic (2013), teórica de las artes escénicas
y trabajadora cultural serbia, la politicidad “implica discusiones sobre los conflictos en
torno a temas tales cómo los sujetos y objetos que performan en una esfera pública, el
arreglo de las posiciones y las relaciones de poder entre ellos, la distribución de lo sensible
y los discursos ideológicos que modelan un orden simbólico y sensorial común de la
sociedad, el cual afecta su estructura material y sus divisiones” (Vujanovic (2013, p.181).
Por su parte, J. I. Vallejos contempla estas problematizaciones e incorpora otras que
comprenden al movimiento como un componente de la subjetividad inducido por el
poder, ya sea reproductor o cuestionador. La relación con lo político no se circunscribe a
acciones críticas subyace incluso en el carácter funcional respecto al status quo (cf.
Vallejos, 2019). Recupera de R. Martin (2012) y E. Fabião (2010) el concepto de
precariedad, al que define como: “un elemento constitutivo de la práctica de la danza
contemporánea en Argentina desde un punto de vista social, histórico y estético”. Se
trataría de “un proceso inacabado de `modernización cultural´ a partir de modelos
colonialistas europeos y americanos (…) la confirmación constante de una supuesta falta
inherente, insalvable del arte periférico” (2018). En oposición a una concepción de
debilidad, para Martin la precariedad tendría una inesperada o derivada consecuencia
positiva que se expresa en la difusión de prácticas políticas de auto-producción, autoorganización y auto-representación. De manera semejante, para Fabião también
conllevaría una potencialidad en tanto herramienta conceptual y material de trabajo
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artístico. En esa condición material y ontológica, el poder no se articula únicamente sobre
la base de una estructura económica que produce la precariedad, sino de un entorno
sociocultural que produce subjetividades precarias, es decir, sujetos que la aceptan
constitutiva de su individualidad, de su forma de estar en el mundo (Vallejos, 2018).
Desde la sociología, Lucena y Laboureau (2016) dan cuenta de una estética de la
precariedad asociada al underground porteño y que se instalaba como una condición de
posibilidad vinculada a procedimientos de deconstrucción, desmontaje y estrategias
alternativas que configuraban fugas y nuevas afectividades. Exploran prácticas que, en su
mutidisciplinariedad, desafiaron las arbitrarias divisiones de las artes y de la moda, al
tiempo que ofrecían un contrapunto con la modalidad disciplinadora y desaparecedora de
los cuerpos durante el régimen dictatorial. En su estudio, reconoce otros modos en esas
experiencias: una estética colaborativa (derivada de la labor autofinaciada, autogestiva e
independiente), una contra-estética vestimentaria indisciplinada (que colisionaban con
el orden corporal internalizado por la sociedad) y una estética festiva (frente al atomismo
generado por el autoritarismo). Por añadidura, se consideran las nociones de red
cooperativa y convenciones de los mundos del arte (Becker, 2008) y de creación colectiva
en el ámbito del teatro (Musitano, 2009).
Acorde a estas conceptualizaciones y categorías se propone la reconstrucción de
un conjunto de prácticas en torno a la danza contemporánea local en un momento signado
por el autoritarismo y los procesos de democratización.

Creación colectiva en la danza contemporánea en un contexto restrictivo
En 1976, cuando se instaura la última dictadura cívico militar en la Argentina, el
bailarín y coreógrafo cordobés Marcelo Gradassi inició sus pasos en la enseñanza de la
danza contemporánea y comenzó a proyectar la conformación de su propia compañía. En
los años precedentes había participado en grupos de teatro experimental y comenzado a
transitar su entrenamiento en la danza contemporánea con referentes locales, de Buenos
Aires e Inglaterra donde halló resquicios de libertad y en los que fue forjando su derrotero
artístico. Pese al marco de (auto)vigilancia, censura, persecución que el poder
desaparecedor (Calveiro 1998) y aniquilador impuso, estableciendo restricciones y
modelizaciones sociales, culturales y artísticas puede observarse una significativa faz
productiva.
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De la sistematización de los registros documentales, el contraste con su
Curriculum Vitae, entrevistas y el intercambio con el artista plástico Juan Canavesi
pueden atribuirse más de 70 obras entre 1974 a 1999 (año de su fallecimiento). Varias de
estas propuestas fueron de elaboración colectiva, entre otras en las que fue solista o
calificadas como unipersonal. Este escrito se focaliza en las grupales y durante el período
de 1976 hasta 1984. La delimitación se corresponde a una periodización, resultante de la
investigación en curso, en la que se divide a la trayectoria del coreógrafo en una etapa
formativa (1966– 1975) y una productiva (1976 – 1998). Esta última se subdivide en
virtud del comienzo de las Bienales de Arte CIDAM (1986-1998),21 porque será a partir
de esos eventos interdisciplinarios que diversificó su producción artística e introdujo
algunas innovaciones en sus coreografías.
Su primera producción, estrenada en septiembre de 1976, era una obra para
niñas/os y adolescentes titulada "Entre lluvia y nubarrones” y fue descripta como creación
grupal. Consistía en cuentos danzados – escenificados que, según la prensa, alternaban la
voz de un relator con un collage musical. A modo de reseña, en documento de su acervo,
se describe que “tuvieron gran aceptación del público ya que, tratándose de sus primeras
presentaciones, más de quinientas personas asistieron a las funciones ya realizadas.” Se
destacaba “el despliegue de luz y color, y la profesionalidad que Marcelo Gradassi ha
impuesto, en este grupo experimental”. Por otra parte, señalaban: “lo más elogiable de las
representaciones, es que se pretende introducir - al niño en el cuento danzado, vale decir,
que aun cuando se juega con elementos empíricos y comunes de la niñez, los mismos
como tienen movimiento, permiten que el niño deje jugar su imaginación y ternura, en
procura de entrar en el motivo en sí.” (Comentario escrito de origen radial LW 1 Radio
Universidad de Córdoba, AGC s/d)
Se estima que esta propuesta respondía a su formación y participación en
Inglaterra en el elenco coordinado por Lilian Harmel (1908-1982).22 Por otra parte, resulta
significativo que ese año en la ciudad de Córdoba hubo una nutrida actividad teatral
destinada a las infancias. Un relevamiento – no exhaustivo, pero si representativo -

21

Las siglas son del nombre que le asignó a su propio espacio: Centro de Instrumentación de la Danza y el
Movimiento.
22
Bailarina y coreógrafa con influencias de R. von Laban, K. Jooss y del expresionismo alemán mediante
M. Wigman. Tenía un estudio de danza orientado a la enseñanza de niñas/os, jóvenes y adulta/os, no
profesionales. Conformó una compañía The London Dance Theatre Group a la cual se unió Gradassi
durante su estancia. Participaba regularmente en las semanas de Arte de Camden, en el Festival de
Hampstead y en el Cockpit Theatre de Londres.
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muestra en un mes una cartelera con al menos 10 obras simultáneas. En mayo de 1976,
uno de los diarios titulaba: “Afortunadamente, los elencos cordobeses han vuelto a
interesarse por el teatro infantil” (LVI 25/05/1976 p.1). En dicho artículo se establecía un
parangón con una situación traumática europea:
… en la Alemania devastada de la posguerra, el teatro reaparecía con
una fuerza elemental, instalándose en modestos galpones oscuros
sótanos y ventilados desvanes, confiando a la imaginación de los
espectadores la concreción de una escenografía apenas sugerida
(…). Lo prioritario era ese ritual que emerge con el juego y al que
ciertas fuerzas sociales parece conjurar. (…) el crítico inglés Keneth
Tynan llegó a calificarlo como <la cívica actividad teatral> (…)
Pareciera que en tales circunstancias más o menos graves, los
animadores del teatro vuelven a plantearse preocupaciones que se
encuentran en el origen del drama y cualquier escenario puede
resultarles propicio (LVI 25/05/1976 p.1).

Esta transcripción se torna significativa en un contexto autoritario en el cual las
infancias fueron objeto de control y disciplinamiento. Las propuestas incluían obras de
María Elena Walsh (Canciones para mirar); de la teatrista local Beatriz Gutiérrez (La
Ensalada); de Enrique Pinti con Corazón de bizcochuelo, cuya puesta fue en el Café
Concert Elodia 23; de Laura Devetach con El Petirilío representada por La Chispa (Véase
Invernizzi, & Gociol, 2007), entre otras. Las últimas contaron con la participación del

director de Paco Giménez que ese año se exilió. La investigadora Laura Fobbio señala
que “… las prácticas artísticas apostaban claramente a la revolución y por ello, más allá
de ser planteadas para niños, tenían en cuenta la presencia del adulto-espectador que
acompañaba al niño” (2010, p. 2). Además, la autora recupera la cita del especialista P.
Pavis en la que afirma: “lo espectacular, en tanto categoría histórica, <depende de la
ideología y de la estética del momento, las cuales deciden lo que puede y debe ser
mostrado y bajo qué forma: visualización, alusión a través del relato, utilización de
efectos sonoros, etc.>” (Fobbio, 2010, p. 5). Recurre a esta definición para "designar y
abarcar el hacer vanguardista del teatro para niños cordobés de fines de los 60 que se
continúa en los 70” (Fobbio, 2010, p. 5). Se valoraba la hibridación de los lenguajes, a
partir de lo interdisciplinar y espectacular. Acorde a ello, se indaga la posibilidad de
extender estas consideraciones a las reflexiones sobre las prácticas de danza
contemporánea local, su alcance vanguardista y politicidad.

23

Considerado lugar emblemático que congregaba a un público burgués e intelectual, en el que se presentó
el vanguardista Jorge Bonino y el actor cordobés Raúl Ceballos con su obra de transformismo (Véase
Reches, 2018).
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Los cuentos danzados de “Entre lluvia y nubarrones” se emparentaban con los
espectáculos musicales o recitales músico teatrales de ese momento en las que se
buscaba, desde la propia denominación, trascender o no encasillarse en los marcos
disciplinares tradicionales del teatro o la danza. En la enseñanza, Gradassi concebía “al
cuerpo como <música>, utilizaba elementos de apoyo diversos (…) de percusión, una
diversidad de ritmos y a veces <el mismo silencio´” (Mazzaforte, 1976, p. 22). El carácter
colectivo de las artes escénicas de esos años era otro factor que compartió como
modalidad estético-política de producción. 24
Al igual que en el teatro, la metodología de creación grupal aparecía en la danza
contemporánea (no así en el ballet clásico). Pese a que en el programa se identifican roles
diferenciados, se observa la ausencia de un autor y la horizontalidad, un trabajo en equipo
en el que se conjugaban y complementaban los aportes de las estudiantes y el
profesor/formador – bailarín y coreógrafo. Una de las integrantes expresaba: “Con
Marcelo hacíamos todo: montaje, vestuario, elegir música, improvisación para luego él
definir las secuencias de movimiento” (A. Entrevista por correo electrónico,
20/04/2019).25 Debe reconocerse que Gradassi ya había incursionado en el grupo de teatro
experimental coordinado por Laila Nicola. Aunque la obra no se refería explícitamente a
contenidos ideológicos, es factible de ser considerada una experiencia innovadora para el
ámbito de la danza infantil, sumado a la consideración de espectadores activos a los que
se buscaba motivar con la imaginación e intervención. Se considera en estos elementos
reside su politicidad, no por definirse como arte comprometido o enmarcarse
institucionalmente.
El hecho de no tener financiamiento ni apoyo privado, sino basarse en la
autogestión y sostener el carácter independiente lo acercaba a cierta estética colaborativa
(que serán propias del underground, Lucena & Laboreau, 2016). Por otra parte, si bien no

24

Se sigue a Musitano (2009) que designa una forma de producción que adquiere legitimidad entre los 60s
y 70s y relación con la neovanguardia. Describe una modificación estructural del proceso teatral en
“interacciones no jerárquicas, que resultan de roles consensuados y más o menos horizontales, aunque sean
diferenciados”. Además: “no importa sólo el producto estético, sino que preocupa el vínculo activo con el
público, y se amplia la relación del arte con la vida (…) más que un cambio de modalidad creativa es el
resultado de una acción política transformadora y de postulados estéticos trasgresores.”
25
Permaneció en el grupo hasta 1980/81. Dejo la danza, según reseña, para dedicarse a yoga y meditación.
No obstante, expresa que mantuvo su amistad con Marcelo Gradassi. En 1986, emigró a la Ciudad de
México, donde actualmente vive y motivo por el cual se optó por la realización de la entrevista mediante
correo electrónico. Continuó estudiando danzaterapia y psicoterapia corporal y comenzó a trabajar como
psicóloga y docente para bailarines en formación profesional. en la Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México.
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se busca categorizar o emparentar las prácticas de Gradassi con los denominados
coreógrafos postmodernos estadounidenses, resulta de interés observar en su trayectoria
elementos y puntos en común. Yacía en éstos un afán por “purgar y corregir las promesas
que la danza moderna había dejado incumplidas en lo referente al uso del cuerpo y a la
función social y artística del arte coreográfico”, entre las que se encontraban, siguiendo a
Sally Banes, liberar el cuerpo y hacer la danza accesible incluso a niños pequeños”
(Narveran, 2013, p. 134). Sus siguientes trabajos mantuvieron algunas de estas
características, pero no se ceñirán al género ni al público infantil, incursionaron en
distintos formatos y en la ampliación de los destinatarios.
El audiovisual como “creación artística”
En los programas del período estudiado se hallan espectáculos bajo la
denominación Audiovisual. Se trataban de presentaciones resultantes de una combinación
de recursos auditivos (sonidos, música, palabra y oralidad a modo de la disertación o
lectura de textos) con el movimiento y la proyección de imágenes. Según una de las
integrantes era “el formato de aquellos tiempos con carrete, diapositivas y las bailarinas
ilustrando fragmentos de la exposición, así como una parte de la clase” (A. Entrevista por
correo electrónico, 20/04/2019). A su vez, conjugaban lo artístico con la divulgación. En
esos años, había una importante difusión de la danza por medio de ciclos televisivos,
radiales, periodísticos. Norma Raimondi, a través de su Centro de Estudios de la Danza
y la Expresión Corporal, era una de las promotoras con la colaboración de delegaciones
e instituciones extranjeras.
En cuanto a Gradassi, previamente en 1975, había formado parte del “Audiovisual
Inglaterra medieval – Las Baladas” organizado por la Asociación Argentina de Cultura
Británica” y presentado en el Museo Provincial “Emilio Caraffa” (MEC). De acuerdo con
recortes periodísticos se correspondía con un curso de “Arte y Cultura Medieval” que
comprendía alrededor de cincuenta clases dictadas por personalidades idóneas en la
materia (profesores universitarios y artistas plásticos) que abordaban diversos aspectos
del período (pensamiento, economía técnica, costumbres, ciencia y arte). Añadían temas
como “historia del vestido, del mueble, la alquimia, las baladas inglesas, la literatura, el
teatro y la música”. Se explicaba que las disertaciones eran acompañadas con
ilustraciones visuales (películas y diapositivas) y conciertos corales y orquestales donde
se ejecutará música e instrumentos de la época (Diario Córdoba, 30/04/1975). Había
cierto carácter interdisciplinar no sólo de las artes, sino entre lo académico y lo artístico.
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Conforme a unas fotografías del archivo personal del bailarín, se estima que esta
participación fue parte de su trabajo con Laila Nicola, profesora de lengua inglesa y
coordinadora del grupo experimental antes mencionado.
En 1997 emprendió una nueva producción bajo este formato que se repetiría de
manera semejante en 1985).26 “Introducción Audiovisual a la Danza Contemporánea”
mantuvo el carácter colectivo y se estructuraba en tres partes. La primera consistía en una
charla acerca de la danza desde sus orígenes hasta la “actualidad” a cargo de Marcelo
Gradassi. La segunda, ofrecía una explicación e ilustración de una clase y la tercera
comprendía la muestra de trabajos ilustrados sobre: el realismo (con un collage musical);
el impresionismo (con música de Claude Debussy: “Preludio a la siesta de un fauno”); el
cubismo (con una composición de Oscar Bazán: Episodio); el surrealismo (con poemas
de Oliverio Girondo y Jorge Estrella) y el expresionismo (O. Bazán con su obra
“Austera”) (Programa Temporada 77 y LVI 20/10/1977). Con esta propuesta se
presentaron en diferentes localidades adyacentes a la ciudad y al año siguiente en el
Goethe Institut Córdoba.
En este abordaje de la historia de la danza y de los movimientos artísticos
vanguardistas, se evidencia cierto interés interdisciplinario. Se destaca la elección de
piezas del compositor cordobés Oscar Bazán (1936-2005), referente de una corriente
estética local original, innovadora y transgresora. Con quien compartirá otras iniciativas
e incluso como jurado en las Bienales del CIDAM. Asociado a las vanguardias de los `60,
su trayectoria se remonta a su paso como becario del Centro Latinoamericano de Altos
Estudios Musicales del Instituto Di Tella y el Centro Música Experimental de la Escuela
de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. En los ´70 que comienza a definir la
categoría de austeridad, caracterizada por la utilización de lo reiterativo en función casi
ritual, la aleatoriedad tímbrica y temporal, la economía de materiales, el despojamiento o
ausencia de retóricas convencionales, la no-discursividad, y el silencio como parte de la
estructura sonora”. Además, se distinguirá por la toma de influencias nativas (Cf. Bazán,
2017). Sus composiciones eran frecuentes en las coreografías de referentes
contemporáneos como Margarita Bali y de los locales María Rosa y Ángel Hakimian y
de Emilia Montagnoli.

“Audiovisual Danza Contemporánea ¿Por qué y cómo?” se anunciaba una proyección en la que se planteaban algunos interrogantes
acerca de la necesidad innata que tiene el hombre de bailar, para luego incursionar en las tendencias de la danza a partir de Isadora
Duncan. Un segundo momento sobre "¿Cómo se instrumenta un bailarín?” a cargo de las/los estudiantes que mostraban una clase de
danza, para finalizar con la demostración de dos trabajos coreográficos y un análisis de los mismos (LVI 16/08/1985).
26
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Por otra parte, el programa tenía en su portada la obra "Desmaterialización” del
Ballet tríadico de Oskar Schlemmer. La elección podría inferirse por afinidad a la
corriente vanguardista de la Bauhaus o por el hecho de ser uno de los movimientos que
incluyen a la danza.27 En algunas fotografías preservadas en el acervo de Gradassi se
observa la utilización de elementos geométricos que delineaban otras formas para las
figuras humanas. El artista alemán se destacó por la exploración de principios plásticos,
dinámicos y espaciales a partir de los cuales definía una singular arquitectura humana en
función de la danza y el teatro, prácticas con las que se relacionaba por su trabajo de
coreógrafo, escenógrafo y diseñador de vestuarios.

Estéticas de la precariedad en la danza contemporánea
Entre 1978 y 1981 presentaron Racconto descripta como “una síntesis, una
búsqueda a partir de los problemas y los asuntos del hombre contemporáneo”. Según la
prensa intentaba formular “una crítica sobre el mundo que no elegimos, pero en el que
vivimos” y agregaba: “una reflexión sobre las personas con sus vanidades, egoísmos y
virtudes.” (LVI 14/10/1978). Gradassi asumió la dirección, la coordinación, la
escenografía y el vestuario (calificado como “destacable”). Se presentó en la sede del
sindicato de Luz y Fuerza y al año siguiente formando parte de la programación de
noviembre del ´79 del Goethe Institut. En 1980 no se disponen de datos y en 1981 es
repuesta en la sala del Teatro Córdoba. Al igual que las anteriores, se trataban de
producciones autogestionadas, sin financiamiento externo y en las que los integrantes
desempeñaban diferentes roles. Los recursos económicos se plasmaban en el
otorgamiento físico y los simbólicos en el auspicio o aval que les consignaban
legitimación y prestigio (reputación en términos de Becker, 2008). No era frecuente
identificar, en la danza independiente de Latinoamérica de ese período, algún tipo de una
retribución monetaria para las/los bailarines ni sus productores. Ahora bien, siguiendo a
Vallejos (2018), interesa esa otra dimensión no material de la precariedad y que pone en
evidencia cómo el entorno genera subjetividades precarias. De manera recurrente, las
propuestas se articulaban en torno a la exploración sobre la condición humana. La
estudiante A recordaba haber creado una coreografía temática con todo el disco "El lado

27

No se disponen de documentos o testimonios que den cuenta del porqué de esta elección.
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oscuro de la luna" de Pink Floyd. 28 Señalaba que “exponía el mensaje del nacimiento del
ser humano y su posterior mecanización materialista recorriendo el camino de la
liberación interior” (A. entrevista por correo electrónico, 20/04/2019). El programa
indicaba se trataba de un collage en los que incluía a Scarlatti, Pink Floyd, Rick
Wakeman29, Jean Michel Jarre30 y “otros.” Además de jazz y música popular argentina.
La prensa que añadía que a cada cambio de cuadro le precedía la sintonización de un
medio electrónico al que aludía con cierto desdén: “en estos momentos están junto al
hombre”, “influyen tanto en su conducta, en sus modismos” y “le descargan una serie de
mensajes huecos, vacíos y sin sentido” (LVI, 14/10/1978).
En el contexto dictatorial la banda Pink Floyd integraba la nómina de artistas cuya
difusión y reproducción estaba prohibida. Se ejercía un control y sanción por emitir
música desaconsejada o mencionar a quienes figuraban en las llamadas “listas negras”.
En particular, eran censurados temas que se refirieran al amor, la libertad, el deseo y la
lucha contra la opresión. Una de las composiciones más reconocidas de aquel grupo versa
sobre el poder y los dispositivos disciplinarios en la sociedad. Era una de las bandas que
solía aparecer en las coreografías contemporáneas de esos años. 31 Por ejemplo, en una
puesta de los hermanos Hakimian (1978) que al igual que Gradassi se habían formado
con Adda Hünicken (considerada pionera de la danza moderna cordobesa) y que eran
reconocidos, junto a otros, como referentes. 32Previamente, en 1973 el reconocido bailarín
y coreógrafo Oscar Araiz se había presentado en la ciudad con “Araiz on the rock”. De
acuerdo con sus memorias se trataba de una iniciativa que había surgido de la mano de
un empresario del Teatro Odeón como una forma de supervivencia tras la pérdida del
apoyo oficial al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. De acuerdo con una de las
descripciones, fue de corte más comercial, en busca de público, pero de calidad. Se
describe como “una melange de rock con rancheras y clásico, con ropa de Renata
[Schusseheim]” (Giubellino, 2016) y en la que Pink Floyd formaba parte del repertorio
musical.

28

Dark side of the moon (1973) fue el disco con el que el grupo se insertó globalmente llegando a
consolidarse con The Wall (1979).
29
(1949 - ). Músico británico que formó parte de la banda de rock sinfónico YES y que después continuó
como solista. Reconocido por el empleo de teclados electrónicos, el uso de orquestas y coros como
acompañamiento dentro del género del rock.
30
(1948-) Compositor francés considerado pionero en la música electrónica europea
31
Ensamble coreografía de Laura Galante (Danza Abierta ´81).
32
Aún no se disponen de escritos sobre la trayectoria de estos bailarines, pero si entrevistas y material
documental que permitirán profundizar.
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Aunque no se disponen de notas o referencias en el programa que amplíen sobre
el contenido de cada cuadro se recurre a los registros visuales ya las críticas periodísticas
para su reconsutricción. Se estructuraba en once escenas: (1) Humanidad, (2) Amor
desdoblado, (3) Misterio del nacimiento (la prensa refería: “el ser se ve obligado de
pronto, en su devenir por la sociedad donde vive, a realizar elecciones, a adoptar
conductas falsas o no, pero que lo condicionan”). En (4) Vendedora de máscaras se
estima que algunas imágenes que podrían corresponderse, en una se reconoce al
coreógrafo y a las/los bailarina/es utilizando caretas en sus rostros, otras sosteniéndolas
con las manos y en acción de mostrárselas a los espectadores. Se visualiza a bailarinas
mujeres con zapatos de taco, mallas con prendas de lencería encima (brasier, g-string,
portaligas) y collares largos que se infiere asociada a cierto fetichismo, prostitución o
evocación de un baile de cabaret o burlesque (género que suele aparecer en el repertorio
contemporáneo) 33. Le seguía (5) Rueda del destino (en la que según el diario “los medios
anuncian y mueven al consumismo y a la conformidad”). En una de las fotografías se ve
a una bailarina con una caja en su cabeza de cartón forrada en afiche y uno de sus frentes
abiertos simulando un televisor. La acompañan otras/os bailarinas/es con mallas y, a
modo de chaleco, la utilización de bolsas de papel pertenecientes (por las inscripciones)
a “ATO CHIMIE Paris” (empresa química creada en 1971). (6) Oh, familia remitía
“irónicamente los componentes de ésta, con todos los defectos de una familia tipo, pero
expresados en forma dinámica a través del movimiento de los integrantes, a través de la
danza de la vida misma.” (8) Y el ángel? (de acuerdo con la prensa aquel “que quiso
volar, que deseaba hacerlo con cuerpo y espíritu hasta que vino alguien y le quitó las alas,
son los sueños del hombre, lo que aspira y que a veces no llega, las metas”). (9) Adelante
comprando contenía metáforas estereotipadas del consumismo. (10) Napoleón aludía al
“dictador, el caudillo que cada época histórica da como resultado de esa necesidad de
mitos que tiene el hombre.” Los registros visuales muestran a Gradassi representando esta
escena con levantando su brazo derecho con el puño cerrado, ataviado con malla de danza
masculina, torso desnudo con chaquetilla corta tipo frac, sombrero - en menor escala –
bicornio frontal de dos picos, de alas anchas recogidas hacia arriba (también conocido
como chapeau de bras) con el que popularmente se representa a figuras militares y,
particularmente, a esta personalidad política de Francia que da nombre a la escena. (11)
Círculo puro era el cual final que se describía como una consecuencia de des-pojarse. Se

33

En otras obras cordobesas y translocales suele verse ese vestuario y género en sus composiciones.
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destallaba: “después de la visión y representación apocalíptica de <la guerra> vendrá el
círculo puro de las capas blancas trayendo una nueva esperanza, un deseo de seguir
adelante porque el hombre, a pesar de todo, siempre progresa.” (citas extraídas de un
recorte periodístico s/d preservado en el AGC). 34 Estas transcripciones y descripción de
las imágenes revelan marcas presentes en las producciones estéticas que Gradassi
emprendía. Por otra parte, sin ser calificada como política pueden inferirse algunas
críticas en torno a la coyuntura autoritaria y al orden socio-cultural. En resumen, dan
cuenta de una estética de la precariedad que no se circunscribe sólo a un “modo” de hacer,
sino a la fragilidad y vulnerabilidad humana (de la vida, de los cuerpos y sus
movimientos). Habría otra precariedad, que reside en la danza periférica y su posibilidad
de contemporaneidad (Vallejos, 2018). El análisis es más amplio, pero repara en la
potencialidad de la precariedad en términos conceptuales para el trabajo artístico, además
como crítica de las prácticas coreográficas a nivel profesional en el ámbito local. Aunque
esta búsqueda no era explícita en Gradassi si se reconoce en su trabajo coreográfico con
grupos vocacionales. Planteaba su concepción de la danza como aquella a través de la
cual “el hombre puede expresar sus emociones y estados de ánimo, sugestiones e
intuiciones mediante movimientos coordinados y disciplinados por un ritmo” (TC
14/10/1981).
En el caso de Racconto la crítica marcaba “cierta falta de armonía, de equilibrio,
producto quizá de la amplitud de las intenciones (LP 19/10/1978). Se distinguía entre un
alto contenido poético que contrastaba con apelación a los lugares comunes. Sin embargo,
destacaban como “altamente positivo cierto grado de comunicación con el público, a nivel
estético, no lingüístico, logrado en varios cuadros.” (Ibídem). Otras reseñas identifican en
las propuestas de Gradassi “métodos totalmente distintos” y las definían como “una
expresión netamente creativa.” Observan su concepción de la danza más que en un
sentido técnico en capacidad emotiva y sensible y en su apelación a espectadores activos
(cf. Recorte s/d AGC). Es en referencia a esto último que podría pensarse la politicidad
de la danza contemporánea en esos años. Según manifestaba el objetivo era proporcionar
un lenguaje nuevo que estuviera de acuerdo con las necesidades y motivaciones del
tiempo y lugar (TC 14/10/1981).

34

En las fotografías se aprecia la descripción que realiza el periodista.
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Nuevas convenciones e interdisciplinariedad
Saliéndose de los espacios tradicionales y en articulación con otros lenguajes
artísticos, Gradassi emprendió “Escultura dinámica 81”. Era un espectáculo de
interacción escultura – danza con la particularidad de ser emplazado en galerías
comerciales de la ciudad de Córdoba. Halla influencias de su paso por la plástica y sus
experiencias en Inglaterra donde habría visto puestas de Alwin Nicolais. 35 Se lo consideró
uno de los referentes de la danza multimedia, pionero en la utilización de la música
electrónica como elemento de la danza y el uso de la luminotécnica y las proyecciones
para la creación de nuevas formas. Partía de los principios de deshumanización y
descentralización para componer abstracciones. En esa despersonalización, enfoca su
concepto de “descentralización” que consistía en fundir los/las actores (bailarinas/es) con
el ambiente a través de los vestuarios y diseños, usando sonidos e imágenes cambiantes
proyectadas en el escenario y el intérprete, logrando así no centrarse en el individuo
(bailarín/a). Sus coreografías privilegiaban un todo con el entorno. Gradassi planteaba a
través del movimiento la conformación de grupos escultóricos en una combinación entre
el espacio, el espectador y el despliegue lumínico. La elección de una galería comercial
céntrica de significativa circulación, portaba materiales constructivos y la disposición
arquitectónica que se conjugaban con la propuesta coreográfica.
Continuando con la búsqueda de comunicación, entre los objetivos planteaba
“retener por un momento al transeúnte ocasional a través del ejercicio estético de la
danza” (Diario Córdoba, 11/11/1981). La crítica la describía como un “espectáculo
original” en el que se conjugaban:
Luces de neón, precios, liquidación, apuro por llegar, de pronto un corte
en el tiempo musical y la forma hecha mensaje en la escultura. Algo
había cambiado en el área cotidiana. El arte ganaba esta vez y
transformaba lo de todos los días. El pensamiento seguía al movimiento,
el sentimiento invadió todo: luz, color, armonía. La magia atrapó todo
con su mensaje distinto. (…) nadie esperaba la posibilidad de expresión
dinámica a partir del estatismo escultural de los grupos. Todos nos
trasmitían algo, eran claros, nos sacudían, nos proyectaban, nos,
deleitaban. Ya nadie estaba ajeno, habíamos olvidado el entorno.
Marcelo Gradassi y su grupo nos hablan mostrado algo diferente, una
dimensión distinta donde se rescataba lo humano, lo mejor del hombre.
(Diario Córdoba, 16/08/1981).

35

Lilian Harmel, una de las principales capacitadoras de Gradassi en Londres, tenía un particular interés
por esa compañía estadounidense. En una conversación informal, su hija recuerda que durante aquella
estancia fueron a ver una de sus obras en el Sadlers Wells Theatre. (Entrevista a Ninette Rubenstein,
30/11/2020, vía Messenger).
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Aunque no se alude a ello, puede leerse en el marco del declive del gobierno
autoritario. En una entrevista Gradassi manifestaba: “la gente se está despertando. He
observado últimamente la preocupación que tiene la gente por las tareas creativas (…)
(TC, 14/10/1981). Puede interpretarse cierta politicidad en esa irrupción y ocupación del
espacio público proponía otra relación con el espectador que no era aquel asistente
avezado que concurre a la sala tradicional sabiendo que va a consumir una obra artística.
Lo cotidiano, el acontecer político y lo artístico se conjugaban en un clima de
descomposición del régimen militar y de recomposición social.
En 1982 adquirió una propiedad que acondicionó como vivienda, centro de
enseñanza y sala a semejanza de los teatros londinenses de los que había sido habitué. A
partir de entonces se advierten cambios respecto de sus propuestas, aunque mantiene
algunos de los “modos de hacer” y un mismo interés en sus puestas. El espacio fue
inaugurado con la obra “Cuadros de una exposición” (1982 -1983). El programa
menciona el uso de slides (diapositivas) y proyecciones y aunque no figuran referencias
de la música en el Curriculum Vitae se indica al grupo británico Emerson, Lake & Palmer.
Justamente, esta banda había lanzado en 1971 “Pictures at an Exhibition”. Se trataba de
un álbum grabado en vivo resultante de una adaptación al estilo del rock progresivo o
sinfónico de la suite original homónima para piano compuesta por Modest Músorgski en
187436 y de, su versión más conocida, la orquestación de Maurice Ravel de 1922. 37 Se la
describe como una obra inspirada en pinturas y dibujos de una exposición póstuma del
artista y arquitecto Víktor Hartmann (1834-1873). A manera de homenaje a quien fuera
su amigo, Músorgski quiso “dibujar en música” algunos de los cuadros (música
programática). 38 Sin registros que permitan constatar y dar cuenta de especificaciones se
desconoce cuáles fueron efectivamente los temas musicales y visuales que formaron parte
de la puesta coreográfica local. Si se advierte una recurrencia en las elecciones sonoras la
inclinación por el denominado rock sinfónico 39, la música electrónica y experimental para
36

Compositor ruso de fines del siglo XIX, integrante del Grupo de Los Cinco inscriptos como género
romántico ruso, incluía a Balakirev, Cui, Rimsky–Korsakov y Borodin. Su objetivo era producir música
que los diferenciaban de los estilos centroeuropeos por ello son considerados responsables de crear un
sonido nacionalista entre 1856 y 1870.
37
Los temas estrictamente basados en esa obra fueron: Promenade, The Gnome, The Old Castle, The Hut
of Baba Yaga y The Great Gates of Kiev, que se intercalaban con otras composiciones instrumentales,
baladas y piezas de rock. Además, el disco termina con un añadido, El Cascanueces de Tchaikovsky. De
manera experimental e instrumental recurrían al teclado (Emerson), batería (Palmer) y bajo (Lake).
38
Música que busca evocar ideas e imágenes, representando musicalmente una escena o estado de ánimo.
39
(Excede las competencias de la autora y los objetivos de este trabajo por lo que sólo pueden indicarse
algunas lecturas). Movimiento definido como aquel que de manera experimental recogía las propuestas
heredadas de la música clásica de discos organizados en suites en torno a una temática (o concepto) y que
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el desarrollo de coreografías que combinan los movimientos corporales con efectos
lumínicos, la proyección de imágenes y la lectura de textos. Prevalecía la atención en las
problemáticas de la existencia. En 1983 estrenaron Circus. De acuerdo con la prensa
abordaba el “devenir humano, con su carga de inocencia, caídas, decepción, soledad,
esperanza y miedo”. El programa incluía el siguiente escrito:
Una vez tuve el sol entre mis dedos...
Lo estal1ó la realidad y se perdió la inocencia
Malabarista
Si no fuera por el tic-tac
Y ella (la muerte) avanza vigorosamente.
Mago
Quiero creer.( Y si existiera?)
Ritual del círculo
Payaso
Mucho macho
Ella también se aburre
Domador
El silencio silenciado.
Disputa del matador.
Trapecista
Solo, a pesar de...
Y ella también tiene tentaciones.
Equilibrista
Asfixia de normalidad.
Después de la locura, nada...
FINALE... (con todo lo de siempre); bendición de sonrisas, encaje de
telarañas,
rechazo de despedida, reclamo de inocencia
Y HOP!....MI GLOBO BLANCO

No se disponen de anotaciones ni testimonios que permitan establecer relaciones
directas40, pero una lectura posible remite a un devenir personal enfrentado a ese contexto

organizaba las canciones y largos pasajes instrumentales que servían para las improvisaciones en las
presentaciones en vivo (entendida como práctica heredada del jazz).
40
En el ámbito de la danza se halla una coreografía de Marta Graham denominada Every Soul is a Circus
[Cada alma es un circo] (1939). Basada en un poema de un trovador popular Vachel Lindsay se indica
buscaba revelar de manera hilarante el mundo interior de una mujer. Algunas reseñas mencionan que
Graham colocaba “su vida” (sus propias experiencias personales) como objeto de humor coreográfico.
Aunque hay notables diferencias y se desconoce si esta referencia podría haber sido considerada por
Gradassi para su composición.
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autoritario y traumático reciente. Otras interpretaciones podrían ensayarse respecto de
cuestiones de género, feminismo y disidencia. Expresiones, palabras y metáforas a través
de los personajes típicos de una escena circense y que remiten a una realidad que se
impone, la muerte (desaparecidos), la necesidad de esperanza, el autoritarismo militar
masculino, la anomia social, la censura, la supervivencia, un presente asfixiante, el
accionar psicológico del régimen, la búsqueda de resquicios festivos y afectivos... En una
de las fotografías se ve a Gradassi vestido con lo que parece un jean, el torso desnudo y
una cinta tapándole la boca en un movimiento ondulante del cuerpo con los brazos hacia
arriba en una atmósfera lumínica, con un fondo donde se aprecia un cartel que se
distinguen algunas letras de la palabra circo y telas que simulaban una carpa
escenográfica acorde. 41
Posteriormente, emprendieron “Mitos” (1983-1984) en la que proponían rastrear
la pervivencia en la inconsciencia de los individuos. Mediante el juego de dos planos
temporales, enfrentaban los mitos de la antigua Grecia con una misma problemática del
presente. De acuerdo con un texto de difusión era una propuesta que no tenía un propósito
“puramente estético, se esperaba que el espectador accediera a un mundo donde la idea y
las emociones creaban vivencias enriquecedoras, capaces de proyectarse más allá de las
urgencias de un mercado de consumo (Cf. Gacetilla AGC). Por su parte, el programa
indicaba: “la posibilidad de ilustrar los más íntimos recovecos de esa historia invisible
que todo hombre lleva consigo ... en los suburbios de la ciudad, en los barrios umbríos,
se refugia el sentimiento del hombre cotidiano, que no sabe de teorías, pero que mantiene
enhiesto el sentido común, es decir, el sentido de la historia. Por ellos puede desfilar la
inteligencia de los mitos.” Nuevamente el foco estaba puesto en el ser humano.
Participaron más de cuarenta bailarinas/bailarines. Con esta obra se presentaron en otras
localidades de Córdoba y en el Teatro Municipal de Santa Fe.
Finalmente, en el marco del proceso de democratización que alentó una
multiplicidad de eventos artístico- culturales, y posiblemente producto de la
consolidación de su espacio, se visualiza un incremento y diversificación de las prácticas
del coreógrafo y en torno al CIDAM. Se reconoce una mayor presencia en distintas
iniciativas colectivas organizadas por terceros. No obstante, amerita señalar que no
41

Se considera a seguir explorando, pero puesta en dialogo con el repertorio de imágenes que remiten al
período dictatorial esa fotografía carga una potencia singular en tanto su composición/encuadre podría
asemejarse a aquellas que exhibían figuras humanas vendadas y cuerpos violentados por régimen castrense.
Sin embargo, se halla aún en revisión para evitar (mal)interpretaciones forzadas.
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participó en la Semana del Arte y la Soberanía (1982) realizada con el objeto de recaudar
fondos para los soldados enviados al conflicto bélico en las Islas Malvinas. Tampoco
integró la grilla dedicada a la danza del Primer Festival Latinoamericano de Teatro. Si se
lo hará en el III Encuentro de la Danza de Córdoba (1984), en la feria “El Arte en
Córdoba” (1986, 1987 y 1989)42, el II Festival Nacional de Teatro (1987), en las Jornadas
Interdisciplinarias de Educación Estética en las Jornadas Interdisciplinarias de Educación
Estética (1987), colaboraciones con músicos y plásticos en las II Jornadas de Música
Nueva (1988) y en las I Jornadas de Teatro Musical (1988), además del Festival de
Verano Internacional de danza experimental y moderna del Monsun Theater (Alemania,
1988). En ellas se evidencia una expansión de prácticas colaborativas y de conexión
interdisciplinaria entre los mundos de las artes (fundamentalmente con la plástica y la
música experimental). A la par, dan cuenta de los diversos formatos y circuitos por los
que transitó la danza contemporánea local.

CONCLUSIONES
La recuperación de la trayectoria y las obras del bailarín y coreógrafo Marcelo
Gradassi entre 1976 y 1984 permite reconocer algunas características del microcosmos
de la danza contemporánea (periférica) en un contexto signado por el autoritarismo y la
fragilidad de los procesos democratizadores. Se exploró como se desarrollaban, en ese
marco restrictivo, prácticas artísticas cuya definición se ancla en un sentido rebelde,
subversivo, antinstitucional y renovador tendiente a la liberación de los movimientos
corporales. En ese derrotero se buscó identificar temáticas, sonoridades, espacios,
lenguajes combinados que daban cuenta de los modos de hacer y ciertas convenciones
del género contemporáneo. A la par se pretendió explorar la politicidad y los alcances de
una estética de la precariedad en esas experiencias. Las coreografías no formaban parte
del repertorio calificado como políticas o comprometidas ni lo político se circunscribía a
lo institucional o coyuntural, sino que remitía a la búsqueda de una movilización no sólo
corporal y artística sino del individuo en general. Se asemejaba al teatro independiente de
esos años y asumía su politicidad en el propio hacer danza.

Véase González, A. S. (2020). De las artes visuales a lo “pluridisciplinario” en 1986: una feria artística
en la posdictadura de Argentina. ARS (São Paulo), 18, 129-159.
42
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En el período analizado que se condice con un tiempo autoritario y la búsqueda
del restablecimiento democrático se observa una focalización en temáticas sobre la
condición humana. Gradassi abordaba esta temática reparando en la vulnerabilidad, las
complejidades de la cotidianeidad, las imposiciones del mercado y de modo extensivo un
cuestionamiento del orden social. Aunque no se presentaban abiertamente de resistencia,
en sus puestas yacía una dimensión crítica. La danza contemporánea propiciaba, en su
práctica y en su consumo, resquicios de libertad y una singular movilización que, de
acuerdo con lo reseñado, no parecía alentar un impulso colectivo, sino activaciones
internas en los individuos. Asimismo, se trató de reconocer cómo ponían en evidencia los
alcances de una precariedad material y subjetiva. Sin circunscribirse estrictamente a los
recursos o capacidades técnicas respecto de las tendencias hegemónicas, habilitaba otra
serie de discusiones. En la descripción de las coreografías de Gradassi se buscó evidenciar
esa estética de la precariedad presente en los modos de hacer y en su potencial en términos
de conceptualización y fuerza creativa. Si bien en las críticas emergen observaciones
acerca del nivel o calidad de las performances (diferenciando del desempeño del propio
coreógrafo-bailarín de las/los estudiantes o intérpretes), se advierte un interés, más que la
excelencia técnica, hacia la experimentación corporal y a la producción de las obras de
manera conjunta.
Por otra parte, se acercaban a corrientes contraculturales (de los ´60 y de los ´70),
por ejemplo, en sus elecciones sonoras ligadas al denominado rock sinfónico británico
(no local) y las temáticas que frecuentemente incorporaban cuestionamientos a la
sociedad de consumo, a las normas y a la cotidianeidad. Asimismo, se reconocen
elementos del denominando “underground” de los ´80 (Lucena & Laboreau, 2016)
respecto de una estética colaborativa (en su desarrollo autofinaciado, autogestivo e
independiente) y aquella estética de la precariedad como condición de posibilidad. Si
bien, no se identifica claramente una contra-estética vestimentaria indisciplinada que, en
las experiencias porteñas colisionaban con el orden corporal internalizado, se detectan
marcas en los vestuarios propuestos y en la puesta de danza-escultura, en las que había
una reutilización de desecho y otras materialidades, pero fundamentalmente se reconoce
una tendencia hacia un despojamiento y desnudez.
En cuanto a lo colaborativo que, contrastaba con el individualismo y la
atomización social propugnada por el autoritarismo, estaba presente en la composición
grupal en una práctica cercana a la creación colectiva teatral. Con el paso del tiempo se
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irá definiendo alrededor de la figura del coreógrafo y su compañía y el formato
unipersonal no abordado en esta instancia. Por otra parte, se reconocía en el sentido de
red cooperativa de los mundos del arte con diferenciaciones de roles en la producción,
pero en la que primaba el trabajo en conjunto.
Otro elemento que compartían era la interdisciplinariedad que fue definiendo un
determinado lenguaje estético. Las coreografías se caracterizaron por la triangulación
entre préstamos y la incorporación de tendencias hegemónicas adaptadas y
reinterpretadas con factores locales. Articulaban diversos géneros musicales que incluían
a compositores locales, textos poéticos con las materialidades de la escenografía, el
vestuario y múltiples elementos. Conjugaban movimientos con nuevos sonidos
(electrónicos), la proyección de imágenes, los efectos lumínicos en interacción con el
entorno y los espectadores. En algunos casos asumieron la modalidad y denominación
del audiovisual y en otros la danza-escultura promoviendo nuevas formas y convenciones
en cuanto a la diversidad de recursos, el uso y concepción del espacio y la relación con el
público.
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