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PROGRAMA PROGRAMME

Tema: Formação em Arte para a Infância  
- Germinado em GermInArte

Contexto: O Projeto GermInArte - TransFormação Artística para o Desenvolvi-
mento Social e Humano a partir da Infância chega ao fim do seu ciclo de quatro 
anos. Para este VIII Encontro Internacional convidam-se oradores cujas obras 
foram fonte de inspiração ou estão em ressonância com o trabalho realizado em 
GermInArte. Mostra-se também o que foi realizado ao longo do projeto, com par-
ticular incidência no último ano. A publicação “Ecos de GermInArte” (editada 
pela Fundação Calouste Gulbenkian) dá a conhecer as ideias e as ações do Projeto. 
Voa-se da ponta dos dedos e escutam-se os pássaros de Orizuro. GermInArte vai 
continuar a germinar.

Theme: Training in Art for Childhood  
– Germinated in GermInArte 

Context: The Project GermInArte - Artistic Transformation for Social and 
Human Development from Childhood comes to the end of its four years. For this 
VIII International Colloquium we invited speakers whose works were inspira-
tional or resonate with the work done in GermInArte. We also show what was 
done during the project, with particular incidence in the last year. The publi-
cation “Ecos de GermInArte” (edited by the Calouste Gulbenkian Foundation) 
reveals the ideas and actions of the Project. “Fly from your fingertips”. Listen to 
the Orizuro birds. GermInArte will continue to germinate.

9:00 Abertura do secretariado.

9:45 Bem-vindos (de novo) ao projeto 
GermInArte!  
Com: Manuel Carmelo Rosa, Helena 
Rodrigues

10:00 Uma criança nasce procurando 
alegria e contacto humano. 
Com: Colwyn Trevarthen

10:45 “Amae” e musicalidade 
comunicativa para bebés e mães 
com dificuldades. 
Com: Hisako Watanabe

11:30 Pausa

12:00 Orientações musicais para a 
infância segundo princípios da 

teoria de aprendizagem musical. 

Com: Cynthia Taggart

12:45 Almoço

14:30 Formação em arte para 
a infância: O que fica de 
GermInArte. 
Com: Paulo Maria Rodrigues, Helena 
Rodrigues, Paulo Ferreira Rodrigues

15:15 Apresentação do documentário 
“Voar da ponta dos dedos”. 
Realizador: Luís Margalhau

16:15 Pausa

16:30 Da ciência ao amor.

Com: Luís Portela

17:00 Ecos de GermInArte.

Com: Guilherme d’Oliveira Martins, 
João Costa

17:30 Germinado em GermInArte 

(performance).

Com: artistas e educadores de 
GermInArte, Paulo Maria Rodrigues

Moderadoras:  
Mariana Vences, Ana Isabel Pereira

Tradução simultânea:  
Sofia Norton

9:00 Registration.

9:45 Welcome to GermInArte Project! 
With: Manuel Carmelo Rosa, Helena 
Rodrigues

10:00 A child  is  born  with  a 
human  spirit,  seeking  joy in 
companionship.

With: Colwyn Trevarthen

10:45 Amae and communicative 
musicality for infants and mothers 
with difficulties.

With: Hisako Watanabe

11:30 Break

12:00 Guiding children’s music learning 

through music learning theory. 

With: Cynthia Taggart

12:45 Lunch

14:30 GermInArte training and art 
for childhood: What was 
accomplished, what was seeded. 
With: Paulo Maria Rodrigues, Helena 
Rodrigues, Paulo Ferreira Rodrigues

15:15 Documentary “Voar da ponta dos 
dedos”. 
Film director: Luís Margalhau

16:15 Break

16:30 From science to love.

With: Luís Portela

17:00 GermInArte Echoes.

With: Guilherme d’Oliveira Martins, 
João Costa

17:30 Germinado em GermInArte 
(performance). 
With: GermInArte artists and 
educators, Paulo Maria Rodrigues

Moderators:  
Mariana Vences, Ana Isabel Pereira

Simultaneous Translation:  
Sofia Norton

Finalidades do projeto GermInArte:

• Contribuir para o desenvolvimento social e humano a partir da primeira 
infância.

• Desenhar e implementar modalidades de formação de carácter artístico 
e musical.

• Qualificar recursos humanos e profissionais para a primeira infância.

GermInArte goals:

• To contribute for human and social development since infancy.
• To design and experiment musical and artistic training addressed to the 

early years.
• To qualify human resources and networks in relationship with infants.
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1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

São necessários modelos de formação que: 

inscrevam harmonia e afeto

valorizem o desenvolvimento pessoal  

e a qualidade da “presença”

tenham qualidade excecional ainda  

que pareçam utópicos

sejam “imersivos” para assegurar a incorporação 

de comportamentos

criem novos contextos, ajustando os ideais  

à realidade

valorizem a transversalidade e  

a interdisciplinaridade

visem polinizar de curiosidade e motivação  

o trabalho conjunto de diferentes agentes

valorizem o brincar em espaços abertos,  

no exterior e em contacto com a Natureza

preparem grupos heterogéneos atuantes

sejam plurais para poder inspirar a singularidade
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Ecos de GermInArte \\ 93 \\ Formação Imersiva em Arte para a Infância \\ “Jardim Interior” 

CRIAÇÃO DE UM JARDIM

A Companhia de Música Teatral tem vindo a desenvolver um conjun-

to de práticas artísticas capazes de estabelecer vínculos educativos e 

sociais desde a primeira infância. No seu passado mais recente, pri-

meiro com o projeto Opus Tutti e, depois, com o Projeto GermInArte,  

têm-se  utilizado várias estratégias, numa abordagem holística e sis-

témica da arte (em particular da música), enquanto instrumento de 

desenvolvimento humano desde a infância. 

Uma das direções exploradas tem sido a criação de performan-

ces com fortes raízes musicais, em que ao mesmo tempo se mistura 

diversas linguagens artísticas e se explora aspectos da comunicação 

humana mediada pela(s) arte(s)1. Para além de questões puramente 

artísticas, nomeadamente ao nível da composição e da interpretação, 

essas criações conduziram ao desenvolvimento de outros aspectos na 

utilização da arte como uma ferramenta de mediação social. Ques-

tões como a formação, o envolvimento da comunidade ou o desen-

volvimento de instrumentos expressivos têm sido uma preocupação 

constante, sendo determinantes na maneira como moldámos algu-

mas experiências artísticas2. 

O conhecimento adquirido fez-nos pensar num modelo de forma-

ção assente na mobilização de aspectos cognitivos e emocionais – por 

1 Inscrevem-se nesta perspe-
tiva obras como “Um Plácido 
Domingo” (2011), “Babelim” 
(2014) e o ciclo “Peça a Peça 
Itinerante” (2013-2018), que 
oferecem um conjunto dife-
renciado de propostas artísti-
cas dirigidas à infância.

2 No verão de 2013, no âm-
bito do projeto Opus Tutti, 
uma experiência denominada 
“Jardim Interior” teve um par-
ticular impacto nos participan-
tes (crianças e adultos) e no 
público (bebés e seus acompa-
nhantes). Esta experiência foi 
o culminar de uma residência 
artística e de uma série de 
workshops com crianças, ar-
tistas e educadores realizados 
ao longo desse ano. Mais con-
cretamente: “Arte da Lúdica” 
(uma série de workshops para 
artistas e educadores em que 
peças músico-teatrais conce-
bidas para crianças pequenas 
serviram como ponto de parti-
da para o desenvolvimento de 
atividades informais que visa-
vam estimular as capacidades 
artísticas e de comunicação), 
“Brincar a Compor” (uma sé-
rie de workshops para crianças 
em que se puderam testar e 
desenvolver as suas ideias so-
bre música para outras crian-
ças muito pequenas) e “Com-
por com a Paisagem Sonora” 
(uma série de workshops para 
crianças onde se pôde explo-
rar a paisagem sonora como 
recurso composicional e per-
formativo).

“Jardim Interior”
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PROGRAMA | PROGRAMME

SÁBADO  
SATURDAY, 4 JUL

11h00-12h30 Musicalidade Comunicativa On communicative musicality
COLWYN TREVARTHEN

SEGUNDA
MONDAY, 6 JUL

10h00-11h00 Recepção e Boas-vindas Welcome
HELENA RODRIGUES

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h30-15h30 Música e Infância Music and early childhood (C)  
HELENA RODRIGUES

15h30-17h00 Composição com Paisagem Sonora SoundScapes (W)  
FILIPE LOPES

17h30-19h30 Jardim Interior I (PA)  
PAULO M. RODRIGUES

TERÇA 
TUESDAY, 7 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h30-16h00 Composição com Paisagem Vocal VocalScapes  
CONSIGNLIA LATORRE

17h30-19h30 Jardim Interior II (PA)  
PAULO M. RODRIGUES

16h00-17h00 Recursos Sonoros Alternativos Alternative Sound Resources  
ou/or Introdução à Teoria de Aprendizagem Musical  
Introduction to Music Learning Theory   
PAULO M. RODRIGUES / HELENA RODRIGUES

QUARTA
WEDNESDAY, 8 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h30-15h30 Música e Desenvolvimento Humano Music as a tool for human development C   
PAULO M. RODRIGUES

15h30-17h00 Composição com Paisagem Vocal VocalScapes (W)  
FILIPE LOPES

17h30-19h30 Jardim Interior III (PA)  
PAULO M. RODRIGUES

QUINTA  
THURSDAY, 9 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W) 
JORGE PARENTE

14h30-16h00 Composição com Paisagem Vocal VocalScapes  
CONSIGNLIA LATORRE

16h00-17h00 Recursos Sonoros Alternativos Alternative Sound Resources  
ou/or Introdução à Teoria de Aprendizagem Musical  
Introduction to Music Learning Theory   
PAULO M. RODRIGUES / HELENA RODRIGUES

17h30-19h30 Jardim Interior IV (PA)  
PAULO M. RODRIGUES

SEXTA 
FRIDAY, 11 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)  
JORGE PARENTE

14h30-15h30 Acerca do Projecto Opus Tutti Processes and Results of  the Opus Tutti Project (C)  
PAULO M. RODRIGUES

15h30-17h00 Reflexão e Discussão Aberta Open Discussion

17h30-19h30 Jardim Interior V  
PAULO M. RODRIGUES

SÁBADO 
SATURDAY, 12 JUL

10h00-13h00 Ensaio Geral de Jardim Interior General Rehearsal

DOMINGO  
SUNDAY, 13 JUL

10h00-13h00 Ensaio, Apresentação e Reflexão Final
Rehearsal, Performance and Final Reflections

W = Workshop  C = Conferência/Conference  PA = Prática artística/Artistic Practice
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O movimento
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o deixar acontecer
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entre 
o conhecido
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se desconhece
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como uma peça 
que encaixa num estado
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Esta segunda edição de Formação Imersiva foi metaforicamente 

denominada de “Caleidoscópio”: os diferentes módulos que inte-

graram o programa de trabalhos desta semana de formação cen-

traram-se em quatro diferentes abordagens estéticas e educativas, 

quatro diferentes tipos de sugestão de pistas de trabalho para ar-

tistas e educadores, baseados nos materiais, independentes, que 

integram o “Manual Para a Construção de Jardins Interiores” – 

“Raps&Rimas”, “Colos de Música” (incluindo “Colo da Terra” e 

“Colo dos Bichos”), “BebéPlimPlim” e “Super-Sonics”. Cada uma 

destas publicações deu origem a um workshop destinado aos for-

mandos e a uma sessão de orientações musicais para a infância, 

procurando materializar diferentes abordagens pedagógicas e esté-

ticas e, ao mesmo tempo, criar um paradigma de trabalho caracte-

rizado pela flexibilidade e o ecletismo.

Os momentos de demonstração/observação de modelos de in-

teração artística com bebés (cujas famílias foram convidadas a des-

locar-se à Fundação Calouste Gulbenkian no final de cada tarde) 

foram orientados pelos mesmos formadores que dinamizaram os 

workshops. Desta forma, os formandos puderam vivenciar ativida-

des musicais com conteúdos específicos de cada fascículo do “Ma-

nual Para a Construção de Jardins Interiores” e, posteriormente,  

observar a transposição desses mesmos conteúdos e dinâmicas 

“Caleidoscópio”
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PROGRAMA | PROGRAMME

SEGUNDA
MONDAY, 18 JUL

10h30-11h00 Recepção e Boas-vindas Welcome 
HELENA RODRIGUES

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h30-17h00 Colos de Música (F) 
ANTÓNIO RODRIGUES, FERNANDA LOPES

17h30-18h30 Caleidoscópio (PA) 
PAULO MARIA RODRIGUES

18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O)

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

TERÇA 
TUESDAY, 19 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h30-17h00 BabéPlimPlim (F)
JOAQUIM BRANCO

17h30-18h30 Caleidoscópio (PA)  
PAULO MARIA RODRIGUES

18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O)

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day

QUARTA
WEDNESDAY, 20 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W) 
JORGE PARENTE

14h30-17h00 Super-Sonics (F) 
FILIPE LOPES, HENRIQUE FERNANDES

17h30-18h30 Caleidoscópio (PA)  
PAULO MARIA RODRIGUES

18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O)

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

QUINTA  
THURSDAY, 21 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h30-17h00 Raps&Rimas (F)
JOAQUIM BRANCO

17h30-18h30 Caleidoscópio (PA)  
PAULO MARIA RODRIGUES

18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O)

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

SEXTA 
FRIDAY, 22 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W) 
JORGE PARENTE

14h30-18h30 Caleidoscópio (PA)  
PAULO MARIA RODRIGUES

18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O)

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

SÁBADO 
SATURDAY, 23 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Body and Voice (W)
JORGE PARENTE

14h00-15h00 Cluster

15h00-16h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

W   = Workshop  F = Formação/Training Manual Para a Construção de Jardins Interiores  

PA  = Prática artística/Artistic Practice  O = Observação/Observation  

RIA = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition
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o silêncio
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descobrir a 

magia

das 
coisas simples
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inventar Sentir o prazer de 

ou simplesmente 
mergulhar 

no silêncio
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É preciso colher 

o esquecimento

jardins
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Sem esquecer o 
mundo 

de dentro
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a voar da ponta dos dedos
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CONSTRUÇÃO DE UMA CASA

“Dabo Domo” surge em 2017, como a terceira ação de Formação Imer-

siva. Pretende-se comunicar a ideia de que a formação visa a explora-

ção e partilha do discurso artístico de cada formando, que vai consoli-

dando a sua autonomia enquanto criador e transformador de ideias e 

materiais, construindo, assim, a sua “casa” (domo). O título escolhido é, 

assim, uma metáfora que remete para a construção de uma casa.

A própria expressão “Dabo Domo” é uma metáfora da metáfora.  

A tradução para latim de “faço uma casa” pode ser, por exemplo, do-

mum struo ou domum facio, e dabo domo não traduz à letra à expressão 

em português. Dabo significa “darei” e, junto a domo, pode ainda sig-

nificar darei “à casa”, “a partir de casa”, “com a casa”, dependendo do 

contexto em que se insere a expressão. Se fosse dabo domum, even-

tualmente poderia querer dizer “darei uma casa” e, supostamente, a 

alguém. “Dabo Domo”, assim à solta, deixa uma interrogação no ar, 

falta-lhe qualquer coisa. Poder-se-á dizer que cabe a cada um dos for-

mandos dar à sua casa essa “qualquer coisa”: uma anima (alma). Este 

será o contexto para “Dabo Domo”. 

É por isso que cada casa, construída ao longo desta Formação 

Imersiva, é tão única e especial como cada uma das pessoas que a 

constrói. Tem uma trave-mestra que resulta de uma musicalidade 

“Dabo Domo”
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PROGRAMA | PROGRAMME

SEGUNDA
MONDAY, 17 JUL

10h30-11h00 Recepção e Boas-vindas Welcome 
HELENA RODRIGUES

11h00-12h30 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h00-15h30 Vocabularium PEDRO RAMOS (F)
15H30-16H00 Variações sobre Musicalidade Comunicativa   

Variations on Communicative Musicality (F) 
HELENA RODRIGUES

16h30-18h30 Dabo Domo PAULO MARIA RODRIGUES (PA)
18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O) 

PEDRO RAMOS

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

TERÇA 
TUESDAY, 18 JUL

11h00-13h00 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h00-15h30 Vocabularium ANA PAULA ALMEIDA (F)
15h30-16h00 Variações sobre teoria de aprendizagem musical  

Variations on music learning theory (F)   
HELENE A RODRIGUES

16h30-18h30 Dabo Domo PAULO MARIA RODRIGUES (PA)
18h30-19h00 Demonstração com bebés Demonstration with babies (O)  

ANA PAULA ALMEIDA

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

QUARTA
WEDNESDAY, 19 JUL

11h00-12h30 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h00-16h30 Praxis FORMADORES GERMINARTE/GERMINARTE TEACHERS (AAT)
17h00-18h30 Dabo Domo PAULO MARIA RODRIGUES (PA)
18h30-19h00 Demonstração com  bebés Demonstrartion with babies (O)   

RUI PESSOA PIRES
19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

QUINTA  
THURSDAY, 20 JUL

11h00-12h30 Corpo e Voz Voice and Body (W)
JORGE PARENTE

14h00-16h30 Praxis FORMADORES GERMINARTE/GERMINARTE TEACHERS (AAT)
17h00-18h30 Dabo Domo PAULO MARIA RODRIGUES (PA)

18h30-19h00 Demonstração com  bebés Demonstrartion with babies (O) 
CARLA MARTINS

19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day

SEXTA 
FRIDAY, 21 JUL

11h00-12h30 Corpo e Voz Voice and Body (W) 
JORGE PARENTE

14h00-16h30 Praxis FORMADORES GERMINARTE/GERMINARTE TEACHERS (AAT)

17h00-19h00 Dabo Domo PAULO MARIA RODRIGUES (PA)
19h00-19h30 Ecos do dia Echoes of  the day (RIA)

SÁBADO 
SATURDAY, 22 JUL

10h00-11h00 Corpo e Voz Body and Voice (W)
JORGE PARENTE

11h30-13h00 Praxis FORMADORES GERMINARTE/GERMINARTE TEACHERS (AAT)

14h30-17h00 Praxis FORMADORES GERMINARTE/GERMINARTE TEACHERS (AAT)

DOMINGO  
SUNDAY, 23 JUL

09h00-10h30 Corpo e Voz Body and Voice (W)
JORGE PARENTE 

11h30-12h30 Dabo Domo (PA)
APRESENTAÇÕES PARA BEBÉS E FAMILIARES / PERFORMANCE FOR BABIES AND FAMILIES

13h00-13h30 Ecos e abraços Echoes and hugs (RIA)

W   = Workshop  F = Formação/Training Manual Para a Construção de Jardins Interiores  
PA  = Prática artística/Artistic Practice O = Observação/Observation  
AAT = Atelier de Acompanhamento Tutorial // Tutorial Atelier 
RIA = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition
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Que língua fala 
o meu corpo
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Será que oiço
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o meu corpo encontra outros corpos 
no espaço
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Diálogos oblíquos, 
intermitentes

muitos desencontros
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à procura de voz
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Finalmente a voz
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De repente 

muitas 
vozes
uma multidão 
caótica de vozes 

e canções 
sobrepostas
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e esperar que o
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Não sei ao certo 

a vontade de brincar
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A flor vermelha do jardim

chama-me 
todos os dias

GermInArte_final.indd   183

26/10/18   16:47



Ecos de GermInArte \\ 186 \\ O QUE FICA DE GERMINARTE 

GermInArte_final.indd   186

26/10/18   16:47

Ecos de GermInArte \\ 187 \\ Formação Imersiva em Arte para a Infância \\ “Dabo Domo”

do 
espaço 
à nossa 
volta

daí partimos para encontrar uma 

ressonância 

que vem do corpo

das profundezas
da

da energia

dos outros
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no olhar de 

todos os outros
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Dei de comer 
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Envolvimento e 
experiência estética 

na primeira 

narrativas corpo-voz 
infância: 
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Acerca de acções exploratórias (A) 
Sobre interação cuidador-bebé (B, C) 
Sobre atenção (D, E, F) 
Sobre vocalizações (G, H) 
Sobre movimento corporal (I) 
Sobre ações em espelho (J, K) 
Sobre expressões emocionais (L, M, N, O, P) 
Sobre experiência partilhada (Q, R) 
Acerca do espanto (S)
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3 Em “ZYG” cunhou-se a de-
signação de “interator” para 
sublinhar que a apresentação 
resulta de uma improvisação 
contínua baseada na intera-
ção estabelecida entre o bebé 
e o performer.

Narrativa A

1. Ao entrar no palco o 
bebé confronta-se com 
um “interator”3 imóvel, 
deitado no chão.

2. Depois de observar 
atentamente o “interator” 
durante alguns 
segundos, o bebé avança 
lentamente na sua 
direção. 

3. Ao alcançar uma certa 
distância do “interator”,  
o bebé pára.

4. O bebé recua 
ligeiramente para junto 
da mãe.

5. Passados alguns 
segundos, o bebé 
aproxima-se novamente 
do corpo imóvel do 
“interator”.

1A.

2A.

3A.

4A.

5A.
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6. Estando junto do 
“interator”, o bebé puxa 
cautelosamente uma 
ponta do seu cabelo. 

7. O “interator” reage 
à iniciativa do bebé 
seguindo a ação  
de puxar do cabelo  
de forma sincronizada 
com o movimento  
do bebé, que recua  
para junto da mãe. 

8. O “interator” volta a 
ficar imóvel no preciso 
momento em que  
o bebé pára. 

9. O bebé observa 
atentamente  
o “interator” e volta  
a tocar-lhe numa  
parte do corpo, 
desencadeando  
um novo movimento.  
Esta dinâmica  
de causa-efeito  
repete-se algumas 
vezes. 

6A.

7A.

8A.

9A.
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nham, para descodificarem situações que apresentam uma certa 

ambiguidade ou incerteza. 

Este mecanismo de recorrer ao outro como fonte de significado e 

de regulação emocional tem sido descrito nas ciências do desenvol-

vimento como “referenciação social” (Campos & Stenberg, 1981; Klin-

nert, Campos, Sorce, Emde, & Svejda, 1983). Por outro lado, recorrer a um 

cuidador (isto é, aproximar-se ou estabelecer contacto físico) como 

fonte de proteção perante situações percecionadas como ameaçado-

ras tem sido descrito na Teoria da Vinculação como “refúgio seguro” 

(Bowlby, 1969). 

Ilustramos estes dois processos diádicos com base na Narrativa B 

(relativa à referenciação social) e na Narrativa C (referente a refúgio 

seguro), ocorridas em “ZYG” e em “AliBaBach”, respetivamente. 

Narrativa B

1. O bebé olha 
atentamente para o 
“interator” que se está a 
movimentar perto dele.

2. O bebé parece  
ficar assustado  
com o contexto  
da ação artística. 

3. O bebé dirige o olhar 
para o rosto da mãe (talvez 
de forma a compreender 
o sentido daquela 
situação através das suas 
expressões faciais). 

1B.

2B.

3B.
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Nesta narrativa podemos observar a forma 

como o bebé dirige o olhar para a mãe perante 

um estímulo artístico ambíguo, procurando 

clarificar a situação através das expressões ma-

ternas. A sensibilidade da mãe em compreen-

der a necessidade de “referenciação social” 

manifestada pelo bebé foi determinante para 

transformar o seu estado emocional e redire-

cionar o seu envolvimento para a ação artística.  

A mãe começa por entrar em sintonia afeti-

va com o bebé através de um ligeiro afunilar 

da boca, como se estivesse a comunicar que 

compreende que possa estar confuso ou a ficar 

incomodado, mas rapidamente exibe um sorri-

so como mensagem de que aquela situação é  

segura. O estado afetivo do bebé é transformado  

e atinge um pico sinalizado por uma gargalhada.  

Nesse momento, a mãe percebe que é oportuno  

encorajar o bebé para a ação artística e aponta  

para o interator. O bebé não só retoma o interesse 

pela ação artística, como parece apreciá-la. Este  

fenómeno no desenvolvimento infantil implica 

a capacidade de o bebé compreender o estado  

emocional do outro, assimilando o sentido 

atribuído para compreender e responder à  

situação. Note-se que o interator é sensível e 

reconhece os processos regulatórios que ocor-

rem na interação mãe-bebé; não a perturba, 

optando por simbolizar metaforicamente esse 

processo numa ação corporal improvisada.

4. A mãe começa por 
entrar em sintonia afetiva  
com o bebé mimetizando  
a sua expressão   
(afunilando ligeiramente 
a boca). 

5. De seguida, a mãe  
sorri para o bebé como  
se lhe estivesse a dizer 
por palavras que aquele 
espaço é seguro. 

6. Por fim, a mãe conforta 
o bebé com um beijo  
na testa.  

7. O estado emocional  
do bebé altera-se  
e dá uma gargalhada.

8. A mãe encoraja o 
bebé a retomar o foco 
de atenção com a ação 
artística apontando para 
o interator. O bebé parece 
apreciar esse momento 
ao sorrir.

9. O bebé volta a dirigir 
o rosto para a mãe, mas 
desta vez para partilhar 
a sua experiência 
agradável, sorrindo e 
gerando-se um momento 
de encontro.

4B.

5B.

6B.

7B.

8B.

9B.
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Nesta narrativa podemos observar a forma 

como o bebé dirige o olhar para a mãe perante 

um estímulo artístico ambíguo, procurando 

clarificar a situação através das expressões ma-

ternas. A sensibilidade da mãe em compreen-

der a necessidade de “referenciação social” 

manifestada pelo bebé foi determinante para 

transformar o seu estado emocional e redire-

cionar o seu envolvimento para a ação artística.  

A mãe começa por entrar em sintonia afeti-

va com o bebé através de um ligeiro afunilar 

da boca, como se estivesse a comunicar que 

compreende que possa estar confuso ou a ficar 

incomodado, mas rapidamente exibe um sorri-

so como mensagem de que aquela situação é  

segura. O estado afetivo do bebé é transformado  

e atinge um pico sinalizado por uma gargalhada.  

Nesse momento, a mãe percebe que é oportuno  

encorajar o bebé para a ação artística e aponta  

para o interator. O bebé não só retoma o interesse 

pela ação artística, como parece apreciá-la. Este  

fenómeno no desenvolvimento infantil implica 

a capacidade de o bebé compreender o estado  

emocional do outro, assimilando o sentido 

atribuído para compreender e responder à  

situação. Note-se que o interator é sensível e 

reconhece os processos regulatórios que ocor-

rem na interação mãe-bebé; não a perturba, 

optando por simbolizar metaforicamente esse 

processo numa ação corporal improvisada.

4. A mãe começa por 
entrar em sintonia afetiva  
com o bebé mimetizando  
a sua expressão   
(afunilando ligeiramente 
a boca). 

5. De seguida, a mãe  
sorri para o bebé como  
se lhe estivesse a dizer 
por palavras que aquele 
espaço é seguro. 

6. Por fim, a mãe conforta 
o bebé com um beijo  
na testa.  

7. O estado emocional  
do bebé altera-se  
e dá uma gargalhada.

8. A mãe encoraja o 
bebé a retomar o foco 
de atenção com a ação 
artística apontando para 
o interator. O bebé parece 
apreciar esse momento 
ao sorrir.

9. O bebé volta a dirigir 
o rosto para a mãe, mas 
desta vez para partilhar 
a sua experiência 
agradável, sorrindo e 
gerando-se um momento 
de encontro.

4B.

5B.

6B.

7B.

8B.

9B.
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Nesta narrativa podemos observar a forma como o bebé se interessa 

e deseja explorar o espaço artístico, ao mesmo tempo que manifesta 

algumas reservas e necessidade de recorrer ao “refúgio seguro” do 

cuidador para restabelecer um sentimento de segurança. Este senti-

mento é fundamental para um bebé se envolver numa performance 

artística. Quando um bebé não se sente seguro, a exploração e o en-

volvimento no ambiente artístico podem ficar comprometidos, caso o 

Narrativa C

1. A mãe dirige a aten-
ção do bebé apontando 
para uma bola branca 
que o performer trans-
porta ao mesmo tempo 
que entoa uma melodia. 

2. O bebé interessa-se 
pela bola, levantando-se 
e procurando alcançá-la 
com a mão. 

3. A bola pousa 
suavemente no rosto  
do bebé. 

4. O bebé afasta-se da 
bola e aproxima-se do 
pai, permanecendo em 
contacto físico com ele 
enquanto observa a 
continuidade da ação 
artística. 

1C.

2C.

3C.

4C.
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Narrativa D

O bebé está atento a 
uma cena emocional 
intensa. 

Narrativa E

1. A bebé segue com 
atenção a ação artística 
(os dois performers 
repousam o rosto numa 
bola branca ao mesmo 
tempo que cantam uma 
melodia).

2. A bebé continua  
a seguir com atenção  
a ação artística  
(os dois performers 
dançam ao som  
de uma melodia).

Narrativa F

Perante a mesma 
situação artística,  
três bebés apresentam 
focos de atenção 
distintos (centrada em 
elementos do cenário  
ou nos performers).  
Observa-se também 
que cada um dos bebés 
altera o próprio foco de 
atenção entre as duas 
situações.

1D.

1E.

1F.

2E.

2F.

GermInArte_final.indd   256 26/10/18   16:48

Sobre atenção



Ecos de GermInArte \\ 258 \\ GERMINADO EM GERMINARTE 

Narrativa G 

1. O bebé está atento 
ao performer que canta 
dirigindo-se para o 
violoncelo.  

2. O bebé retira o 
polegar da boca para 
emitir uma vocalização 
no início de um novo 
ciclo melódico.

3. O bebé prolonga a 
vocalização ao mesmo 
tempo que sorri. 

O envolvimento vocal dos bebés em performances artísticas pode ser 

observado de diversas formas. Por exemplo, recorrem frequentemente 

a balbucios, a arrulhos ou a repetição de padrões vogais-consoantes 

para chamar a atenção do performer, retomar ou iniciar uma nova inte-

ração musical. Imitam, também, sons e contornos melódicos que são 

cantados pelos performers nos jogos musicais. Nestas duas narrativas, os 

bebés retiram o dedo da boca ou retiram a chucha antes de se mani-

festarem vocalmente – o que indicia que estão a responder intencional-

mente aos estímulos musicais do performer. Este nível de participação 

espontânea dos bebés demonstra que não são meros recetores passivos. 

Aliás, muitas vezes temos observado uma participação ativa dos bebés 

1G.

2G.

3G.
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como se quisessem dizer “eu também faço parte deste grupo – canto 

ou danço como os demais”. Aliás, em contextos musicais que incluem 

a imitação de vocalizações dos próprios bebés durante a performance 

(estimulando assim o seu envolvimento), alguns bebés tornam-se parte 

do elenco e influenciam a direção do fluxo artístico.

[2.5] Narrativa sobre movimento corporal 

O movimento corporal enquanto indicador de envolvimento do bebé 

numa performance artística é difícil de determinar se considerarmos a 

distinção entre movimentos voluntários, reflexos e automáticos. Porém, 

Narrativa H 

1. O bebé está a explorar 
um tapete branco e 
redondo que faz parte 
do cenário enquanto 
o performer toca um 
“assobio” reproduzindo  
o som de um pássaro. 

2. O performer dramatiza 
uma picada no dedo ao 
tocar na esfera branca e 
pronuncia duas vezes a 
palavra “pico”, captando 
a atenção do bebé. 

3. O bebé toma a iniciativa 
de retirar a chucha 
da boca e responde 
vocalmente (“àbáaa”).

1H.

2H.

3H.
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6 Considerando o interesse 
da Narrativa I, decidiu-se in-
clui-la neste trabalho, embora 
seja proveniente de uma ses-
são de demonstração/obser-
vação e não de uma obra da 
CMT.

de outras variáveis que podem contribuir para uma maior sincronia 

entre o movimento e a música – o que, provavelmente, será possível 

observar numa performance artística, adotando-se o paradigma da 

observação etológica.

A Narrativa I, captada na Formação Imersiva “Dabo Domo” durante 

uma sessão de demonstração/observação com bebés6, ilustra o envol-

vimento rítmico de um bebé ao ver/ouvir a percussão de um tambor.

Nas imagens desta narrativa verifica-se um elevado envolvimento por 

parte do bebé, com movimentos corporais sincronizados com o pa-

drão rítmico da música, embora a direção do olhar seja oposta à da 

ação artística. Nota-se a existência de um processo transacional, de 

regulação mútua, ocorrido na interação entre o bebé e o performer. 

Narrativa I

O bebé começa por focar 
a atenção num performer 
que passeia pela sala 
ao mesmo tempo que 
produz um padrão 
rítmico regular com um 
tambor. A determinado 
momento o bebé 
deixa de acompanhar 
visualmente o performer, 
mas movimenta partes 
do corpo (braços, mãos, 
tronco e cabeça), de 
acordo com o tempo 
musical, elevando 
espontaneamente os 
braços, que se movem 
a uma velocidade 
sincronizada com a 
regularidade do padrão 
musical. 

I.
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6 Considerando o interesse 
da Narrativa I, decidiu-se in-
clui-la neste trabalho, embora 
seja proveniente de uma ses-
são de demonstração/obser-
vação e não de uma obra da 
CMT.

de outras variáveis que podem contribuir para uma maior sincronia 

entre o movimento e a música – o que, provavelmente, será possível 

observar numa performance artística, adotando-se o paradigma da 

observação etológica.

A Narrativa I, captada na Formação Imersiva “Dabo Domo” durante 

uma sessão de demonstração/observação com bebés6, ilustra o envol-

vimento rítmico de um bebé ao ver/ouvir a percussão de um tambor.

Nas imagens desta narrativa verifica-se um elevado envolvimento por 

parte do bebé, com movimentos corporais sincronizados com o pa-

drão rítmico da música, embora a direção do olhar seja oposta à da 

ação artística. Nota-se a existência de um processo transacional, de 

regulação mútua, ocorrido na interação entre o bebé e o performer. 

Narrativa I

O bebé começa por focar 
a atenção num performer 
que passeia pela sala 
ao mesmo tempo que 
produz um padrão 
rítmico regular com um 
tambor. A determinado 
momento o bebé 
deixa de acompanhar 
visualmente o performer, 
mas movimenta partes 
do corpo (braços, mãos, 
tronco e cabeça), de 
acordo com o tempo 
musical, elevando 
espontaneamente os 
braços, que se movem 
a uma velocidade 
sincronizada com a 
regularidade do padrão 
musical. 

I.
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A Narrativa J (referente ao espelhamento da ação de apontar e da 

vocalização do performer) e a Narrativa K (relativa ao espelhamento da 

queda do performer), ocorridas na performance “AliBaBach”, permi-

tem ilustrar a capacidade de um bebé espelhar o comportamento do 

performer e, por outro lado, possibilitam especular sobre a capacidade 

de um bebé captar a intencionalidade artística implícita nos movimen-

tos do performer.  

Narrativa J

1. O bebé está focado  
no performer, que 
aponta o dedo ao 
mesmo tempo  
que inicia um padrão  
rítmico vocal.

2. O bebé estica o dedo 
imediatamente a seguir  
e retira a chucha da 
boca para vocalizar. 

3. O bebé permanece  
de boca aberta durante 
breves segundos, tal 
como o performer. 

3J.

2J.

1J.
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Estes dois exemplos ilustram a forma como as ações observadas 

durante uma performance podem provocar ativações motoras que 

se assemelham às ações observadas. Na Narrativa J, o bebé re-

produz de forma imediata o movimento do performer, que aponta 

Narrativa K

1. A bebé está focada na 
ação artística, que inclui 
um performer e um 
novelo de lã vermelho 
que é desenrolado  
de acordo com o ritmo 
de uma melodia. 

2. A bebé está 
expectante 
relativamente à ação 
artística.

3. O performer cai 
propositadamente no 
momento em que a 
ponta do fio de lã do 
novelo alcança um outro 
novelo (ficando ambos 
paralelamente no chão, 
à mesma distância) 
e a bebé acompanha 
esse movimento 
desequilibrando-se.

4. A bebé cai no tapete, 
tal como o performer. 

1K.

2K.

3K.

4K.
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o dedo (ou seja, o input do performer é semelhante ao output do 

bebé).  

Na segunda sequência, a bebé está totalmente envolvida com a 

situação artística e espelha a queda do performer, caindo também 

5. Retomando o controlo 
corporal, a bebé eleva  
a mão direita, imitando 
o gesto do performer.

6. A bebé assenta a 
mão direita no tapete, 
imitando o gesto  
do performer.

7. A bebé eleva a mão 
esquerda, imitando  
o gesto do performer.

8. A bebé coloca as 
duas mãos no tapete 
preparando-se para  
se levantar, tal como  
o performer.

5K.

6K.

7K.

8K.
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[2.7] Narrativa sobre expressões emocionais 

Uma característica comum a qualquer criação artística é a sua capa-

cidade de provocar emoções nos que a ela assistem e nela participam. 

As emoções são, de facto, uma componente central na forma como se 

responde a estímulos artísticos. 

Apresentamos um conjunto de narrativas – Narrativa L, Narrativa 

M, Narrativa N, Narrativa O, das performances “ZYG” e “AliBaBach”  

– em que se capta a vitalidade de algumas expressões emocionais. 

Ilustram diferentes estados emocionais, demonstrando que, à se-

melhança das artes performativas dirigidas a públicos de outras 

idades, a experiência emocional é incontornável no contexto da 

arte, flutuando, dinamicamente, num espectro que vai do medo, 

ansiedade, tristeza a estados agradáveis marcados por interesse, 

gozo, surpresa e contemplação. Nestes quatro casos, deixa-se ao 

leitor uma interpretação livre.

Narrativa L

O bebé está atento  
à ação artística (uma 
cena manifestamente 
dramática, evoluindo 
para choro e consolação 
entre os performers). 
O bebé parece 
acompanhar essa cena, 
incorporando um estado 
emocional que o leva a 
aconchegar-se no colo 
do cuidador. 

L.
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Narrativa M

Após alguns segundos  
a focar a atenção  
no interator, verifica-se 
uma transformação  
no estado emocional 
do bebé face à situação 
artística. 

Narrativa N

O bebé foca a atenção 
numa interação que os 
performers estabelecem 
com um instrumento 
musical, intensificando  
o riso cada vez que  
um dos performers toca 
o instrumento. 

M.

N.
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Na Narrativa P podemos observar uma implicação ainda maior 

da bebé em termos de incorporação da experiência do performer. 

Para situações como esta sugere-se a utilização da expressão 

“emoção estética”. 

Narrativa O

A bebé está 
completamente 
focada numa intensa 
movimentação do 

performer que mimetiza 
uma galinha agitada, 
ao mesmo tempo que 
vocaliza um padrão 

musical em tom grave.  
O envolvimento 
emocional da bebé 
expressa-se através de 

sucessivas gargalhadas 
e intensa movimentação 
corporal (tronco, braços 
e pulsos). 

O.

GermInArte_final.indd   269 26/10/18   16:49
Ecos de GermInArte \\ 270 \\ GERMINADO EM GERMINARTE 

A Narrativa P demonstra quão envolvido pode estar um bebé durante 

uma performance (de novo, a bebé parece “espelhar” a cena interpretada 

pelo performer). Isto implica a capacidade de o bebé aceder à experiên-

cia do outro, revelando um mecanismo empático que é fundamental na 

regulação das relações humanas. Pode ser observado em performan-

ces artísticas, tal como demonstram as imagens. Evidentemente que a 

Narrativa P

1. A bebé está com a atenção 
focada na ação artística, que inclui 
um performer com uma espada. 

2. O performer cria uma cena 
emocionalmente intensa e a bebé 
parece estar altamente conectada 
com essa situação, parecendo 
apreciar o tom grave associado  
ao padrão musical cantado  
pelo performer, intensificando  
a atividade dos movimentos 
motores (balança o tronco,  
agita os braços e aplaude).

3. A bebé parece acompanhar 
os diferentes movimentos do 
performer, tanto na forma como  
na velocidade com que movimenta 
os ombros e os braços.

4. O performer dirige a espada em 
direção ao seu corpo e a bebé fica 
expectante (parece ficar assustada 
por instantes) com o que vai 
acontecer.

1P.

2P.

3P.

4P.
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compreensão social e as capacidades empáticas vão-se desenvolvendo 

ao longo dos primeiros anos de vida, tornando as experiências sociais 

progressivamente mais complexas. Mas já desde o nascimento que os 

recém-nascidos humanos apresentam uma atração especial por rostos 

com características humanas e facilmente se deixam contagiar pelo cho-

ro de outros bebés, sendo, por isso, sensíveis à experiência dos outros. 

5. A bebé vivencia a ação 
dramática de forma intensa, 
fazendo uma vocalização  
com “fricção” dos lábios 
(“pvuffffffff”), expressando  
dor e inclinando-se  
ligeiramente para trás,  
como se também tivesse  
sofrido o embate da espada  
no seu abdómen.  

6. A cena parece ter sido de  
tal forma realista e impactante 
para a plateia que o performer 
interrompe a performance  
e demonstra ao público  
que foi apenas uma simulação.

5P.

6P.
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cuidador; quando deseja compreender uma ação que desperta interesse 

mas é complexa ou ambígua; ou simplesmente quando deseja partilhar 

algo que lhe provoca emoções, incluindo a alegria de escutar o som de 

um instrumento ou ver uma ação artística que amplia e personifica algo 

que lhe é familiar (por exemplo: movimentos e sons de uma galinha, tal 

como ocorre na Narrativa O), mas que ultrapassa o expectável. 

Apresenta-se duas narrativas – Narrativa Q e Narrativa R, da perfor-

mance “AliBaBach” – que captam momentos de partilha e de encontro 

durante as performances.    
Narrativa Q

1. A bebé está atenta  
a um performer que faz 
girar uma bola laranja 
no ar. 

2. A bebé aponta  
o dedo para a bola 
laranja que circula  
pela plateia. 

3. A bebé intensifica  
a partilha do foco  
de atenção cruzando  
o olhar com a mãe  
e sorrindo, ao mesmo 
tempo que mantém  
o dedo apontado  
para a ação artística.

1Q.

2Q.

3Q.
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Durante estes momentos de partilha, é comum recorrerem a ex-

pressões faciais para confirmarem se o parceiro está a seguir o obje-

to/ação desejada. Quando nestes fenómenos relacionais de partilha 

subjetiva da experiência ocorre um “momento de encontro” (Stern, 

2004), o campo intersubjetivo é expandido, complexificando-se os 

significados partilhados (e cocriados) e aprofundada a intimidade.  

A partilha de experiências é crucial para a construção de relações 

íntimas e é o pilar da cooperação humana, estando na base das ativi-

dades conjuntas e nos processos de aprendizagem.

5. A intensidade do 
estado emocional 
diminui.

6. Surge um novo ciclo 
de interesse em que o 
bebé dirige a atenção 
para a mãe. 

7. O bebé dobra o riso 
na sequência do cruzar 
de olhares com a mãe.

8. O bebé volta a 
apontar para a ação 
artística.

5R.

6R.

7R.

8R.
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A partilha do foco de atenção, com o grau de sofisticação apresenta-

do nas imagens da Narrativa Q e da Narrativa R, tende a surgir por 

volta da segunda metade do primeiro ano de vida, quando os bebés se 

tornam mais conscientes das ações e das intenções dos outros. Com 

este nível de compreensão social, os bebés percebem que os seus 

interesses são potencialmente partilhados, conectando a sua própria 

experiência com a experiência dos outros. Por exemplo, ao apontar 

para a bola laranja, a bebé pressupõe que a mãe é capaz de seguir 

uma linha imaginária que a conduz ao objeto/ação de interesse. 

Narrativa R

1. O bebé olha para  
o performer.

2. O bebé aponta para 
a ação artística, numa 
possível atitude de 
partilha com a mãe.

3. O bebé intensifica a 
expressão emocional 
com sorriso.

4. O bebé confirma 
se a mãe o está a 
acompanhar. 

1R.

2R.

3R.

4R.
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A sequência de imagens da Narrativa S, revela-se uma situação em 

que a bebé ficou, manifestamente, espantada com a ação artística. Isto 

leva-nos a especular o que terá provocado essa reação. A bebé está 

imersa no culminar de uma cena complexa que se estava a desenrolar 

há vários minutos. A situação envolve vários elementos artísticos (por 

exemplo: a expressividade do performer, elementos musicais, elemen-

tos do cenário) e uma ação específica (isto é, alinhar um novelo de lã 

vermelho numa linha da mesma cor, que contrasta com o branco da 

superfície em que repousa). Perante estes elementos podemos colo-

car diversas hipóteses, ainda que especulativas. 

A reação de espanto poderá estar relacionada com o proces-

samento das configurações mais formais do estímulo artístico, que 

conduzem a atenção e a ativação da bebé, incluindo a simetria dos 

novelos de lã, as linhas, o contraste de cores, combinados com a ex-

pressividade corporal e vocal do performer. Por outro lado, o espanto 

poderá ter sido desencadeado pela captação da intencionalidade que 

orientou a ação artística naquele momento de encerramento da cena 

(isto é, alinhamento do novelo de lã), marcado pela força com que o 

1. A bebé foca  
a atenção na ação do 
performer, que vai 
desenrolando o novelo 
de lã, alinhando-o 
simetricamente  
com outro fio de lã  
da mesma cor.  

2. O performer cria 
expectativa com  
um movimento final 
em que os dois novelos 
ficam totalmente 
alinhados em duas 
linhas retas, e o bebé 
faz uma expressão de 

espanto (boca aberta, 
olhos arregalados 
e sobrancelhas 
levantadas) 
acompanhada  
de uma vocalização 
“aahhhhhhh”. “A”,  
vogal de Espanto!

Narrativa S

1S. 2S.
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Acerca do espanto



infância: 
Arte e educação

para a primeira 

o germinar da formação  
“Afinação do Olhar”
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FIGURA 1. Representação esquemática da Constelação “Orizuro”

A face pública do projeto desenrola-se durante o último trimestre 

de 2018 em três momentos chave e foi precedida por uma ação de 

divulgação realizada no final de junho junto das creches/jardins-de-

-infância. No início de outubro terá lugar o Lançamento do projeto, 

que consiste na ante-estreia da Peça Satélite e na Ação de Formação, 

a decorrer na Casa das Artes. Ambas as ações têm como público 

alvo principal os educadores de infância e auxiliares de educação 

dos jardins-de-infância que irão receber a Peça Satélite. A Ação de 

Formação pretende preparar a Circulação do projeto, isto é: não só 

familiarizar educadores e auxiliares com o conteúdo artístico da peça 

mas também dar pistas de trabalho para atividades que podem ser 

realizadas antes e depois da passagem da peça. 

Um dos aspectos fundamentais tem a ver com uma intervenção 

que decorre a partir dum objeto cénico que será colocado no jar-

dim-de-infância na semana anterior à da passagem da peça. A ideia 

é que Pais e crianças se envolvam em atividades de escuta da pai-

sagem sonora e em particular do canto de pássaros. A construção 
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Escute os meninos e as meninas da sua sala.  

Conte-lhes histórias acerca de pássaros. Leve-os a um jardim, a um parque ou a um quintal.  

Sintam a terra. Observem as flores, as árvores e o céu.  

Depois, fechem os olhos e ponham-se à escuta. 

Fale-lhes com serenidade. Ajude-os a encontrar a calma 

necessária para ouvir os pássaros que crescem nas árvoresAjude-os a escutar um pássaro dentro do coração. 

Ajude-os a dar-lhe voz. Como canta?

Quando esse crescido se interessar pela arte de escutar os pássaros 

entregue-lhe o “Manual para fazer nascer um pássaro” e um papel 

para nele imaginar, com a criança, a vida e o murmúrio dos pássaros. 

Peça às suas crianças que contem em casa ou a um amigo crescido 

tudo aquilo que viram e ouviram. 

Vá colecionando os pássaros que dia após dia cada criança vai trazer.  

Invente um ritual de boas-vindas para cada pássaro.  

Escutando a canção do rouxinol.  

Dançando ao som do silêncio. 

Cantando “Tiriaruntê Tiriarum Tirierum Tiriaruntê Tiriariê“. 

Brincando com “Pica-pau pica, pica, pica, pica-pau, pica”.  

Inventando novas músicas no orifone. 

Criando um teatro de sombras com personagens “aramigamis”. 

Orquestrando tudo isto com canções.

Depois aguardem pela chegada de PaPI. 

Entreguem-lhe os vossos pássaros para que possam voar. 

Avistem-nos na Casa das Artes.  

Continuem a escutar o vosso pássaro. 

Deixem-no cantar. 

Manual para fazer nascer um bando de pássaros

 

Manual para fazer nascer um pássaro 

Vá ao Parque da Devesa.  

Ou a qualquer outro dos espaços verdes de Famalicão.  

Leve a sua criança pela mão.  

Procurem um pássaro; 

Peçam-lhe que cante; 

Aguardem; 

Deixem que ele vos ensine a cantar. 

Ao regressar a casa dê à sua criança a folha em branco  

que lhe foi entregue na escola. 

Dobrem o papel de acordo com as instruções  

que encontram no endereço .  1

Vejam o Orizuro nascer.  

Levem o Orizuro para a escola e entreguem-no à educadora;  

Ela juntá-lo-á aos outros Orizuros para que sejam um bando. 

Nos dias seguintes não se esqueça de dizer bom-dia  

ao bando de Orizuros que o acolherá na escola  

quando lá deixar a sua criança; 

E boa-tarde quando a for buscar. 

De volta a casa pergunte-lhe se ouviu o Orizuro cantar.  

Vá com a sua criança à Casa das Artes  

no dia 30, 31 de Novembro ou 1 de Dezembro; 

Leve a sua criança pela mão. 

Não terá de procurar os pássaros. Eles estarão lá à vossa espera.  

Num espetáculo e numa instalação. 

https://vimeo.com/album/5453663

1
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AÇÕES DE DISSEMINAÇÃO DO PROJETO 
GERMINARTE

Ao longo de GermInArte foram sendo disponibilizados online em livre 

acesso registos vídeo da responsabilidade de Luís Margalhau, progres-

sivamente dando uma visão concreta sobre a diversidade do trabalho 

prático realizado. Estes vídeos de curta duração, sobre as iniciativas  

de Formação Imersiva (“Jardim Interior”, “Caleidoscópio” e “Dabo 

Domo”) e as ações de Formação Transitiva, podem ser visionados em 

https://vimeo.com/cmusicateatral.

Do mesmo realizador e incluído neste livro, o documentário “Voar 

da ponta dos dedos” apresenta uma narrativa mais extensa sobre as 

várias ações de Formação Imersiva ocorridas entre 2015 e 2017. 

Durante as várias etapas do Projeto GermInArte, a participação 

em fóruns académicos e científicos, nacionais e estrageiros, foi ainda 

uma das formas encontradas para comunicar resultados, refletir e to-

mar decisões sobre o rumo a seguir. As publicações, comunicações e 

workshops realizados entre 2015 e 2018, aqui elencadas, são indicado-

res do interesse gerado por GermInArte. 

ANO DE 2015

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2015, October). Inner garden 

immersive training on arts in infancy. Communication presented at 

Food for thought: Enriching Teaching, RESEO International Confe-

rence, Como, Italy. 

• Rodrigues, H., Pereira, A. I., & Rodrigues, P. M. (2015, December). 

GermInArte Project – Artistic TransFormation for Human and Social 

Development. Communication presented at Musicaklassen Extra 

Symposium: A glimpse of  an educational future, Provinciaal Do-

mein Dommelhof, Neerpelt, Belgium.
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• Rodrigues, P. M. (2015, novembro). Jardim Interior: TransFormação 

Artística Imersiva no Projeto GermInArte. Comunicação apresentada 

no V Encontro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvi-

mento Social e Humano, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

(a apresentação em Prezi está disponível em acesso livre através 

do site www.musicateatral.com/germinarte).   

ANO DE 2016

• Rodrigues, H. (2016, April). Raising teachers’ artistry – variations on 

the concept of  “immersive training” on music for the early years. Paper 

presented at International Conference Early Childhood in the Me-

diterranean: raising children’s musicality, evaluating music learning 

and enabling teachers’ preparation, Cyprus Centre for the Resear-

ch and Study of  Music and Cyprus Association of  Private Pres-

chool Education, Clarion Congress Center, Nicosia, Cyprus. 

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2016, July). Arts for infancy: va-

riations on the themes of  ‘baby drama’ and on ‘immersive’ training of  

professionals. Paper presented at Bangkok International Children’s 

Theatre Festival and Knowledge Network Institute of  Thailand 

Fest Forum “Future Perfect: Beyond the Arts for Kids”, Bangkok 

Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand. 

• Rodrigues, H., Pereira, A. I., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. 

(2016, junho). GermInArte Project: Artistic Transformation for Human 

and Social Development. Comunicação apresentada no II Simpósio 

CESEM, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universida-

de NOVA de Lisboa, Lisboa.

• Rodrigues, H., Rodrigues, P. M., & Rodrigues, P. F. (2016, outubro). 

Periscópio e Caleidoscópio no projeto GermInArte: Ver mais longe a 

educação e a arte para a infância através de uma transFormação. 

Comunicação apresentada no VI Encontro Internacional Arte 
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para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa (a apresentação em Prezi está dis-

ponível em acesso livre através do site www.musicateatral.com/

germinarte).    

• Rodrigues, H., Rodrigues, P. M., & Rodrigues, P. F. (2016). Formação  

Imersiva em Arte para a Infância: Acerca de Jardim Interior. Cader-

nos de Educação de Infância, 107, 44-47. ISSN 2182-8369

ANO DE 2017

• Pereira, A. I., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. 

(2017, June). BebéPlimPlim: A contribution to shared listening experien-

ces. Demonstration at MERYC2017, 8th Conference of  the European 

Network of  Music Educators and Researchers of  Young Children, 

Cambridge, United Kingdom.

• Pereira, A. I., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. (2017). 

BebéPlimPlim: A contribution to shared listening experiences. In J. Pitt 

& A. Street (Eds.), MERYC2017 – Proceedings of  the 8th Conference of  the 

European Network of  Music Educators and Researchers of  Young Chil-

dren, pp. 104-110, ISBN 978-1-5272-0922-0.

• Rodrigues, H. (2017, maio). Projeto Opus Tutti GermInArte. Partici-

pação em painel no Encontro sobre Educação de Infância “Bem 

Estar: Um Investimento… Uma Atitude”, Santa Casa da Misericór-

dia de Lisboa, Lisboa. 

• Rodrigues, H. (2017, abril). How music can be used as a tool in self  

development of  professionals dealing with babies and toddlers in formal 

or informal context. Workshop, Turku, Finlândia.

• Rodrigues, H. (2017, junho). Abriendo las puertas de la musicalidade. 

Workshop realizado no Teatro Real de Madrid, Madrid.

• Rodrigues, H. (2017, novembro). Arte para a infância: impacto 

social e psicológico em trabalhos da Companhia de Música Teatral.  
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Comunicação apresentada no Colóquio Literacias na Primeira 

Infância, Biblioteca Municipal José Saramago, Loures.

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2017, março). Desenvolvimento 

musical e criação artística para a infância. Palestra proferida no Cine-

Teatro Louletano, Universidade do Algarve, Faro. 

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2017, November). Musical and 

linguistic stimuli in the early years. Babies in artistic encounters. Paper 

presented at Seminar “Arts and infancy”, Ikast, Denmark.

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2017, outubro). Arte: singularida-

de e pluralidade na educação. Comunicação apresentada na Con-

ferência Internacional de Educação “Inovação: Na Escola e Pela 

Escola”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2017, outubro). Emoção e contem-

plação na criação artística para a infância. Comunicação apresentada 

no Colóquio “Artepel’emoção: Fronteiras em ausência. Arte [e Artis-

tas: Criação de/em] Emoção in Consciência”, Faculdade de Ciên-

cias Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa.

• Rodrigues, H., Rodrigues, P. M., & Rodrigues, P. F. (2017, outubro). Dabo 

Domo no projeto GermInArte: ‘Fazer a casa’ da educação e da arte para 

a infância. Comunicação apresentada no VII Encontro Internacional 

Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa (a apresentação em Prezi está disponível 

em acesso livre através do site www.musicateatral.com/germinarte).    

• Rodrigues, H., Rodrigues, P. M., & Rodrigues, P. F. (2017). Visão e 

perspectivas do projecto GermInArte: A qualificação de recursos 

humanos e profissionais nos cuidados prestados na infância como 

alicerce para o desenvolvimento social e humano. In M. P. Ferreira 

& T. Cascudo (Coord.), Música e história: Estudos em homenagem a 

Manuel Carlos de Brito (pp. 423-439). Lisboa: Edições Colibri / CE-

SEM-UNL. ISBN 978-989-689-662-1
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ANO DE 2018

• Almeida, J. (2018, janeiro). A música e o desenvolvimento da criança.  

Comunicação apresentada no 1.º Congresso Transdisciplinar Por-

tugal/Brasil sobre o bebé, Universidade de Évora, Évora.

• Barbosa, M. (2018, janeiro). O envolvimento dos bebés em performan-

ces artísticas para a infância. Comunicação apresentada no 1.º Con-

gresso Transdisciplinar Portugal/Brasil sobre o bebé, Universidade 

de Évora, Évora. 

• Miguel, M. (2018, July). Community practice-based instruments and 

their creation for musical and social interaction. Paper presented at 

Organological Congress, 7 th International Scientific Meeting for the 

Study off  Sound and Musical Instruments, Museu José Malhoa, 

Caldas da Rainha.

• Miguel, M. (2018, July). Inner gardens and community practice. 

Workshop presented at Organological Congress, 7 th International 

Scientific Meeting for the Study of  Sound and Musical Instrumen-

ts, Museu José Malhoa, Caldas da Rainha.

• Pereira, A. I., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. 

(2018, July). Colos de Música (trad. Music Laps): A tool for building inner 

gardens. Workshop presented at ISME Early Childhood Music Edu-

cation Commission, Shefa’Amr, Israel.

• Pereira, A., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. (2018, 

March). “Jardim Interior” (Inner Garden): An immersive training in arts 

for childhood. Paper presented at 26 th EAS Conference, Riga, Latvia.

• Pereira, A., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. (2018, 

September). Colos de Música. Workshop presented at SignificaArte: 

Artistic Languages Applied to Communication, School of  Educa-

tion, University of  Seville, Spain.

• Pereira, A., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. (2018, 

September). BebéPlimPlim. Workshop presented at SignificaArte: 
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Artistic Languages Applied to Communication, School of  Educa-

tion, University of  Seville, Spain.

• Rodrigues, H. (2018, março). Movimento, voz e comunicação no Pro-

jeto GermInArte. Workshop realizado nos Dias da Psicologia, Musi-

cal Mente, Universidade Católica, Porto. 

• Rodrigues, H. (2018, outubro). GermInArte do outro lado do mar. 

Comunicação apresentada no Congresso Internacional Interdisci-

plinar da Criança e do Adolescente, Universidade dos Açores.

• Rodrigues, H. (2018, outubro). GermInArte, abraço de azul de sal. 

Workshop realizado no Congresso Internacional Interdisciplinar 

da Criança e do Adolescente, Universidade dos Açores.

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2018, março). Teoria de Aprendi-

zagem Musical: Fonte de inspiração para a criação artística na infância. 

Comunicação apresentada no 1.º Seminário Arte na Infância, Teatro 

Ribeiragrandense, Ribeira Grande, Açores. 

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2018, September). Arts for infan-

cy: Searching for new tools to study new topics of  research. Commu-

nication presented at SignificaArte: Artistic Languages Applied to 

Communication, School of  Education, University of  Seville, Spain.

• Rodrigues, P. M. (2018, October). Tuning People, Birds and Flowers: 

Introductory workshops to the artistic/educational constellations of  

Companhia de Música Teatral. Training course presented at Snape 

Maltings, Norfolk and Suffolk, United Kingdom.

• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, April). Tuning people, birds, 

& flowers. Performance-lecture presented at Harvard Graduate 

School of  Education, Cambridge, USA.

• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, June). Inspirational workshops 

for professionals and students in the area of  music and pedagogical training 

and practice for the early years. Paper presented at Festival GrowOP!, 

Den Jyske Opera and Operaen i Midten, Holstebro, Denmark.
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• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, June). Inspirational 

workshops for professionals and students in the area of  music and pe-

dagogical training and practice for the early years. Paper presented at 

Festival GrowOP!, Den Jyske Opera and Operaen i Midten, Hols-

tebro, Denmark.

• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, June). Sounding Jewels. 

Training Course and performance presented at Festival Alba Nova, 

Alden Biesen, Belgium.

• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, June). Tuning people, birds, 

& flowers. Performance-lecture presented at Festival Alba Nova, Al-

den Biesen, Belgium.

• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, maio). Ecos. Comunicação 

apresentada em Encontros com a Cultura, Covilhã.

• Rodrigues, P. M., & Rodrigues, H. (2018, outubro). Orizuro. 

Workshop realizado na Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão.

• Vences, M. (2018, janeiro). O contributo da Companhia de Música 

Teatral para o desenvolvimento da arte para a infância: O Projeto  

GermInArte e a Formação Imersiva “Dabo Domo”. Comunicação 

apresentada no 1.º Congresso Transdisciplinar Portugal/Brasil so-

bre o bebé, Universidade de Évora, Évora. 

• Vences, M., Barbosa, M., Pereira, A. I., Rodrigues, P. M., & Rodri-

gues, H. (2018, July). Performing arts for infancy: A video-based re-

search. Poster presented at ISME Early Childhood Music Education 

Commission, Shefa’Amr, Israel.
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• Rodrigues, P. M. (2015, novembro). Jardim Interior: TransFormação 

Artística Imersiva no Projeto GermInArte. Comunicação apresentada 

no V Encontro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvi-

mento Social e Humano, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

(a apresentação em Prezi está disponível em acesso livre através 

do site www.musicateatral.com/germinarte).   

ANO DE 2016

• Rodrigues, H. (2016, April). Raising teachers’ artistry – variations on 

the concept of  “immersive training” on music for the early years. Paper 

presented at International Conference Early Childhood in the Me-

diterranean: raising children’s musicality, evaluating music learning 

and enabling teachers’ preparation, Cyprus Centre for the Resear-

ch and Study of  Music and Cyprus Association of  Private Pres-

chool Education, Clarion Congress Center, Nicosia, Cyprus. 

• Rodrigues, H., & Rodrigues, P. M. (2016, July). Arts for infancy: va-

riations on the themes of  ‘baby drama’ and on ‘immersive’ training of  

professionals. Paper presented at Bangkok International Children’s 

Theatre Festival and Knowledge Network Institute of  Thailand 

Fest Forum “Future Perfect: Beyond the Arts for Kids”, Bangkok 

Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand. 

• Rodrigues, H., Pereira, A. I., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. 

(2016, junho). GermInArte Project: Artistic Transformation for Human 

and Social Development. Comunicação apresentada no II Simpósio 

CESEM, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universida-

de NOVA de Lisboa, Lisboa.

• Rodrigues, H., Rodrigues, P. M., & Rodrigues, P. F. (2016, outubro). 

Periscópio e Caleidoscópio no projeto GermInArte: Ver mais longe a 

educação e a arte para a infância através de uma transFormação. 

Comunicação apresentada no VI Encontro Internacional Arte 
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para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa (a apresentação em Prezi está dis-

ponível em acesso livre através do site www.musicateatral.com/

germinarte).    

• Rodrigues, H., Rodrigues, P. M., & Rodrigues, P. F. (2016). Formação  

Imersiva em Arte para a Infância: Acerca de Jardim Interior. Cader-

nos de Educação de Infância, 107, 44-47. ISSN 2182-8369

ANO DE 2017

• Pereira, A. I., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. 

(2017, June). BebéPlimPlim: A contribution to shared listening experien-

ces. Demonstration at MERYC2017, 8th Conference of  the European 

Network of  Music Educators and Researchers of  Young Children, 

Cambridge, United Kingdom.

• Pereira, A. I., Rodrigues, H., Rodrigues, P. F., & Rodrigues, P. M. (2017). 

BebéPlimPlim: A contribution to shared listening experiences. In J. Pitt 

& A. Street (Eds.), MERYC2017 – Proceedings of  the 8th Conference of  the 

European Network of  Music Educators and Researchers of  Young Chil-

dren, pp. 104-110, ISBN 978-1-5272-0922-0.

• Rodrigues, H. (2017, maio). Projeto Opus Tutti GermInArte. Partici-

pação em painel no Encontro sobre Educação de Infância “Bem 
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Uma grande questão: quem queremos formar?

Outra questão:   
A quem queremos chegar?

Uma questão central:

Primeiro Pressuposto Filosófico: uma reflexão profunda relativa à 
construção de uma sociedade melhor e sobre os problemas que afetam 
o sistema social e educativo tem necessariamente de abordar o tema 
da primeira infância e da idade pré-escolar. 

Terceiro Pressuposto Filosófico: as mudanças 
educativas e sociais fazem-se através do 
contributo individual de cada pessoa. 

Quarto Pressuposto Filosófico: é urgente encontrar 
um sentido existencial quando se reflete sobre a 
essência da razão de ser da educação. 

Primeira diretriz:  
pluralidade, 
para poder inspirar a singularidade. 

Segunda diretriz:  
qualidade excecional,  
para inscrever referências de nível adequado. 

Terceira diretriz:  
“formação imersiva”, 
para assegurar a incorporação de comportamentos. 

Quarta diretriz:  
criar novos contextos,  
ajustando os ideais à realidade. 

Quinta diretriz:  
valorizar o desenvolvimento pessoal  
e a qualidade da “presença”. 

Sexta diretriz:  
valorizar a transversalidade  
e a interdisciplinaridade. 

Sétima diretriz:  
polinizar de curiosidade e motivação o 
trabalho conjunto de diferentes agentes.  

Oitava diretriz:  
valorizar o brincar em espaços abertos,  
no exterior e em contacto com a Natureza. 

Nona diretriz: 
preparar grupos heterogéneos atuantes. 

Décima diretriz:  
inscrever harmonia e afeto. 

Segundo Pressuposto Filosófico:: a expressão artística tem uma 
especificidade própria, devendo ser equacionada dentro de 
objetivos educativos autónomos e equacionada no âmbito do 
direito a uma formação integral do ser humano. 

Formação Individual ou em “Cluster”?


