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Tictacteando é um espectáculo musical clownesco e onírico, 
onde a imaginação de cada espectador é guiada pelo som e 
pelas “paisagens sonoras”.

Partindo da ideia de que toda a criação musical advém dos 
estímulos auditivos interiores e exteriores ao corpo, a menina 
Tictac vai criando música a partir do som da chuva, de um com-
boio, de uma cidade, de um pregão que ouve pela madrugada… 
e em todas estas criações algo a contraria e persegue tentando, 
como na história de tantos compositores e compositoras, calar o 
impulso de fazer música. 

Ao longo de um percurso que desenha linhas desconexas 
entre um “blues” e um “fado”, uma orquestra de bombas e uma 
peça “clássica”, os pontos ligam músicos e músicas, que sujei-
tos às pressões da nossa história politica e cultural continuaram, 
hora após hora e em qualquer lugar do mundo a surpreender-nos 
com novos sons.

Tictacteando foi inicialmente concebido para a Fábrica das Artes CCB, 

com Encenação de José Carlos Garcia e Nádia Santos, iluminação e 

figurino de Marta Fernandes da Silva.

Histórias  verdadeiras (e inventadas?) sobre a história de 
fazer música

A história da música é muito antiga, mais antiga do que a história 
das palavras; antes de haver palavras já havia sons (há quem diga 
que o universo inteiro teve origem num único e gigantesco som* 

e que esse som ainda se pode escutar, se ouvirmos com muita 
atenção!) e, se já havia sons, já havia música! 

As pessoas usam sons para comunicar muitas coisas ou, 
simplesmente, porque gostam de o fazer. A maneira como orga-
nizamos os sons faz-nos ser compositores e compositoras 
todos os dias; há também quem use os sons dos instrumentos 
ou da voz para criar canções, melodias, sinfonias…e que esco-
lha como profissão fazer música e, na música como em todas as 
artes, há momentos na história onde se torna muito difícil fazê-
-lo, porque a arte é uma ferramenta muito poderosa e há quem 
tenha medo dela…  

Música e censura
Durante as ditaduras, muitos artistas não conseguem fazer a sua 
arte sem serem perseguidos. Em Portugal, durante a ditadura 
de Salazar, tudo o que se escrevia ou que se criava tinha de pas-
sar pela Censura, e os artistas tinham de obedecer às regras do 
regime e fazer o que lhes era ordenado, caso contrário poderiam 
ser presos e as suas obras destruídas. Certamente já ouviste 
falar do Zeca Afonso, um compositor português que durante a 
época de Salazar escreveu dezenas de canções de intervenção. 
Foi, também ele, perseguido e preso antes da revolução de Abril 
1974, mas nunca deixou de escrever e cantar as suas músicas!

As mulheres e a música
Posso dizer-te que, durante muito tempo, as mulheres não 
podiam compor música ou tocar com orquestras. Podiam tocar 
em casa, aliás era muito chique e sinónimo de boa educação, 
mas em público NÃO!, porque para isso teria de ser ARTE e não 
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um mero entretenimento; para os homens que governavam, as 
mulheres não tinham capacidades intelectuais para fazer Arte! 

Isto aconteceu, como aconteciam outras coisas: só muito 
tarde as mulheres começaram a trabalhar noutras atividades que 
não as domésticas (e que dão uma grande trabalheira!!), estu-
dar,  escrever livros, votar…todas essas coisas foram proibidas 
às mulheres durante muitos, muitos séculos. A sociedade estava 
muito bem dividida: os homens faziam as leis, a arte, a ciência e as 
mulheres ficavam em casa a educar os filhos e a cuidar na casa. 

Ao longo da história encontramos muitos exemplos de mulhe-
res absolutamente incríveis que ficavam de fora da história da 
arte por serem…mulheres. 

Nina Simone demonstrou ser uma grande pianista ainda 
enquanto criança. Apesar disso, não conseguiu prosseguir 
os estudos na música clássica, por ser uma mulher negra. 
Fechando-se esta porta, Nina começou a tocar outros tipos de 
música, e tornou-se um fenómeno musical, gravando mais de 
40 discos! Ainda hoje é uma grande referência: para além de ser 
uma extraordinária pianista, tinha uma voz poderosíssima e com-
pôs músicas que fazem parte da história da humanidade. Nina foi 
uma grande cantora de BLUES!

Já deves ter ouvido falar do Blues, mas vou tentar explicar-te 
melhor a sua origem: durante muitos anos, as pessoas de raça 
negra foram escravizadas e obrigadas a trabalhar sem quaisquer 
direitos para os seus donos, normalmente homens ricos e brancos. 
Viviam em terríveis condições, mas mesmo assim não deixaram 
de criar música! Música essa que está espalhada por todo o mundo 
e que é a raiz de outros géneros que talvez conheças: samba, funk, 
jazz…o blues é normalmente uma canção triste, uma canção que 
fala das injustiças e dos medos, mas também da esperança! Conta 
a lenda que o blues nasceu num comboio…

A Música na rua
Muitas pessoas que vivem na rua, ou que não têm condições de 
obter um instrumento usam o que podem para fazer música!! 
Sim, porque embora a sua vida seja muito dura e difícil, há sempre 
vontade de criar… E acaba por ser uma forma de sobrevivência, 
pois quem passa pode dar uma moeda como agradecimento 
pela banda sonora!

Muitos e muitas grandes artistas começaram na rua: Edith 
Piaf começou desde muito cedo a cantar nas ruas de Paris e 
tornou-se a mais importante cantora da Chanson (canção) 
francesa. E sabes que a nossa maior fadista, Amália Rodrigues, 
vendia fruta nas ruas de Lisboa e levava o dia a cantar Pregões? 

Depois há pessoas que usam o que encontram, objetos do 
dia a dia, coisas que aparentemente nada têm a ver com musica 
para criar o seu som. É todo um novo mundo! Podes procurar os 
Stomp no youtube ou a Orquestra de vegetais, para ver como se 
faz uma flauta com uma cenoura!

Há um pouco de tudo isto no Tictacteando, mas a verdadeira 
história…bem, essa é só tua! Obrigada por teres vindo e espero 
que gostes do espetáculo que preparei para ti!

TERESA GENTIL

Jogo
Vamos fazer uma música?

Uma compositora ou compositor musical é alguém que orga-
niza sons de forma a dar-lhes uma forma, tal como uma poetiza ou 
poeta é um/a compositor/a de palavras (que às vezes também são 
organizadas pelo som); ou como uma pintora ou pintor compõe 
cores e formas e por aí fora. Tu também és compositora ou com-
positor; certamente que já organizaste palavras para escrever uma 
história, ou brincaste com tintas e rabiscos para criar uma imagem. 
E música? Já organizaste sons?! É uma coisa que não te pedem 
todos os dias, mas podemos experimentar fazê-lo agora!

Vais precisar de:
• Um relógio
• Amigos ou familiares (podes usar o teu animal de 

estimação, para dar aquele elemento surpresa…)
• Sons corporais (podem ser palavras, grunhidos, palmas, 

estalinhos, todos os ruídos que possas fazer com o teu 
corpo (Atenção! É batota usar objetos ou instrumentos!)

Vamos lá! Primeiro ouve o Tic-Tac do relógio para sentires um 
ritmo:

Tic Tac Tic Tac Tic Tac

Agora acrescenta o teu som ou sons e continua a repeti-los. Eu 
gosto deste:

Tic   Tac   Tic   Tac
TrákátáPum  TrákátáPum

Agora pede alguém que junte outro som ou sons, por exemplo 
uma palma no Tic e bater o pé 2 vezes no Tac:

Tic   Tac    Tic   Tac
TrákátáPum   TrákátáPum
Palma Pé Pé  Palma Pé Pé
  
E pronto, nunca mais acaba… No fim de teres esta teia de ritmos 
a rolar, podes fazer o que quiseres por cima, uma improvisação! 
Improvisar é inventar, criar, ou simplesmente deixares a tua ima-
ginação fazer o que lhe apetece num determinado momento.  
Em cima deste bolo de camadas de ritmos, eu colocaria uma 
espécie de cobertura de chocolate tipo:

Scubádádúúú uííííí dábáduáá  
Scubádáduííí dábáduá!

(Se tentares cantar isto tenta não assustar os vizinhos!)


