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COMUNICAR COM O CORPO1 

Teresa Norton Dias 

Universidade da Madeira 

 

Estávamos em Abril de 2008 e aproximava-se a data de estreia do mais recente 

trabalho do Trans(form)art, núcleo artístico da Associação Artística de Educação 

pela Arte na Madeira2. 

Intitulado “nu corpo, a inquietação”, quis o destino que o sobressalto fosse do 

nu, ao revés do corpo, fazendo com se tornasse o nosso trabalho mais badalado 

de sempre. 

Sete de nós envolvidos neste novo projeto trabalhámos coesos e apostados em 

divulgar a sua principal mensagem: por um lado, alertar para a importância do 

corpo e no que isso possa influenciar a relação com cada um de nós e com o 

outro; por outro, explorar, através do corpo nu a comunicação como expoente 

máximo da exposição. 

A ideia de trazer este testemunho a um congresso de comunicação, prendeu-se 

exatamente com a forma como criámos, desenvolvemos e promovemos este 

projeto e ainda a forma como foi socialmente recebido. 

Sendo uma associação amadora, sem fins lucrativos e com o principal objeto de 

divulgar a arte como fio condutor da comunicação da herança dos povos através 

dos tempos, pusemos à prova a abertura cultural na Região Autónoma da 

Madeira. Com cobertura regional na rádio, televisão e nos jornais, as reações 

variaram, desde o apoio incondicional ao aproveitamento do tema para outras 

abordagens, à sugestão de alteração das transparências dos figurinos femininos, 

para possibilitar a sua apresentação em determinadas vilas da região.  

                                                           
1 Este texto é o testemunho partilhado em 2009 e revisitado em 2015. Foi revisto a partir do texto original que se encontra no 
Livro de Atas do XI IBERCOM 2009.  
2 www.tnortondias.com/aaeamadeira  
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Não foram precisos textos complicados nem eruditos, uma vez que a mensagem 

se mostrava linear: a aposta fora nas mega imagens digitais que ilustraram o 

palco, uma mesa e uma cadeira, figurinos com transparência e movimentos 

românticos e envolventes. Para casa o público levou, ao jeito da mais singela e 

actual tecnologia, um cd com imagem gravada em lightscribe cujo conteúdo 

possuía os textos e imagens que fizeram aquele espetáculo – uma outra forma 

de comunicar e perpetuar a mensagem. 

Ficou, para já, por fazer, todo o trabalho didático proposto, como espetáculos e 

conferências aos mais diversos níveis de escolaridade, bem como workshops ao 

corpo docente e aos encarregados de educação. Ficou também uma porta 

aberta a toda esta problemática da comunicação através do corpo.  

 

O gesto é tudo e em última instância, o corpo é o todo gestual. 

 

Folkcomunicação foi um novo palavrão que aprendemos ao integrar o respetivo 

painel. Por sermos simultaneamente outsiders e envolvidos, preocupámo-nos 

com a forma como os povos comunicam artisticamente entre si e através dos 

tempos e de como as artes vêm ajudar a quebrar as barreiras e as fronteiras da 

comunicação.  

Hoje, valemo-nos da tecnologia e de meios outrora inexistentes, não só para 

comunicar de forma mais global, como também para chegar mais longe e fazer 

perpetuar com rigor as mensagens. 

Deixo aos meus colegas de painel este testemunho e aos congressistas do XI 

IBERCOM o desafio para uma outra aprendizagem de comunicação através da 

linguagem corporal.  

 

O corpo comunica, mesmo quando o movimento não acontece. 


