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conceção e produção companhia de música teat-
ral + projeto opus tutti direção artística paulo 
maria rodrigues, criação plástica miguel ferraz 
intérpretes pedro ramos, paulo maria rodrigues 
& crianças opus tutti coordenação geral helena 
rodrigues

ficha artística artistic credits

concept & production companhia de música teatral 
+ opus tutti project musical and artistic direction 
paulo maria rodrigues set design and execution 
miguel ferraz performers pedro ramos, paulo maria 
rodrigues & opus tutti children general coordina-
tion helena rodrigues

o projeto opus tutti é uma parceria da companhia de 
música teatral com o laboratório de música e comunica-
ção na infância (lamci-cesem).

o projeto opus tutti é financiado pela fundação calouste 
gulbenkian

com o apoio da direção geral das artes / faculdade 
de ciências sociais e humanas (universidade nova de 
lisboa) / fundação para a ciência e tecnologia / 
universidade de aveiro 

opus tutti project is a partnership between companhia de 
música teatral and laboratory of music and communica-
tion in infancy (lamci-cesem)

opus tutti project is funded by fundação calouste gulben-
kian 

supported by direção geral das artes / faculdade 
de ciências sociais e humanas (universidade nova de 
lisboa) / fundação para a ciência e tecnologia / 
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Babelim é uma experiência artística centrada na música e no movimen-
to. É uma obra aberta que conjuga quadros contemplativos e momentos 
participativos e resulta do trabalho de exploração, fruição e investigação 
realizado com pais e bebés, educadores e artistas que ao longo de quatro 
anos partilharam as várias etapas do Projeto Opus Tutti. Em particular, 
dos workshops Afinação do Ouvir e Afinação do Brincar. Lugar de li-
berdade, partilha e autenticidade, de cruzamento de percursos, forma de 
festejar o ”momento presente” através da música, da voz e do corpo. 

Babelim é uma linguagem. É também um lugar. Uma paisagem, um 
conjunto de quadros sonoros e visuais, ora apresentando um grau de 
indeterminação muito elevado; ora envolvendo sonoridades comple-
xas, ora outras muito simples. 

Em Babelim, o piano é elemento central, em diálogo com instrumentos 
inventados (Fazedores de Paisagens Quotidianas) e vozes (dos artistas e 
do público, guiado por uma partitura gráfica que é projetada e por um 
conjunto de sinais que fazem parte da teatralidade da peça). Babelim 
tem a particularidade de envolver um conjunto de crianças na equipa 
artística*, porque ao longo do Projecto Opus Tutti fomos desenvolven-
do a ideia de que cuidar dos mais pequenos é algo que se aprende desde 
cedo, e porque percebemos que os bebés e crianças muito pequenas se 
relacionam de forma especialmente bonita com crianças mais velhas. 
Todos estes elementos, musicais, coreográficos, teatrais, são pontos de 
partida para um fluxo de comunicação entre todos, bebés, crianças e 
adultos, artistas e público. 

BABELIM

Babelim é um espetáculo de música (piano, vozes e 
objectos sonoros de natureza diversa) e movimento, 
em que o público é envolvido de forma participati-
va a partir de um conjunto de temas musicais de fá-
cil assimilação e de um conjunto de sinais visuais e 
partituras gráficas facilmente descodificadas. Entre 
os intérpretes conta-se um grupo de crianças que 
contribuem de uma forma especial para a criação de 
uma atmosfera lúdica e afectuosa e para um canto 
comunitário de acolhimento e estímulo musical es-
pecialmente dedicado aos mais pequeninos. Babe-
lim é direcionado para famílias com bebés até aos 3 
anos de idade.

por Paulo Maria Rodrigues e Helena 

Rodrigues
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Babelim pode ser visto e ouvido de muitas formas diferentes. É regaço, 
magma de sons e movimentos, comunidade em vibração. Proporcio-
na um olhar sobre uma arte inspirada em afectos, uma experiência 
artística que resulta de vários percursos anteriores realizados com 
diferentes pessoas e que se renova de cada vez que acontece. É uma 
experiência participativa fluida em que cada espectador é convidado 
a encontrar a harmonia do momento.

Babelim é um termo inventado para designar a forma de comunica-
ção que precedeu a linguagem. Feita de sons, imagens, movimentos, 
falado/cantado/dançado pelas pedras, plantas, animais e humanos. 
Perdeu-se com o tempo e com a pressa de nos tornarmos grandes. Mas 
os bebés, e as mães, ainda o falam.

* Babelim oferece também a possibilidade de realização de workshops de prepara-

ção para a participação activa de crianças mais velhas seleccionadas pela instituição 

acolhedora. Assim, estas crianças mais velhas poderão usufruir de uma experiência 

artística e de experiências de desenvolvimento das suas competências sociais em 

contacto com crianças mais pequeninas. Esta possibilidade deve ser ajustada às ne-

cessidades locais pelo que deverá ser discutida caso a caso.
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Babelim is an open work that combines contemplative scenes with 
participatory moments. It is born out of work exploring, experiencing 
and researching with parents and babies, teachers and artists, that 
over the course of four years have shared in the different stages of the 
Opus Tutti project. In particular, this builds on the workshops Afina-
ção do Ouvir (Tuning of Listening) e Afinação do Brincar (Tuning of 
Playing). This is a place of freedom, sharing and authenticity, where 
paths cross, a way to celebrate “the here and now” through music, voice 
and the body.

Babelim is a language. It is also a place. A landscape, a collection of 
sonorous and visual pictures, sometimes painting highly abstract con-
cepts, sometimes interchanging with complex soundscapes, and so-
metimes very simple ones. The piano is the central focus of Babelim, 
conversing with the invented instruments (Makers of Everyday Soun-
dscapes) and voices (of the artists and the public, guided by a graphical 
language projected overhead, and by a set of signs that contribute to 
the theatrics of the piece). Babelim is particular in that it involves a 
group of children in the artistic team*, as over the course of the Opus 
Tutti Project we developed the idea that caring for the littlest ones is 
something that is learnt early on, and because we understand that ba-
bies and small children relate to older children in an especially beauti-
ful way. All these elements – musical, choreographic, theatrical – are 
starting points for communication to flow between babies, children, 
adults, artists and public.  

Babelim can be seen and heard in many different ways. It is an en-
veloping lap, magma of sounds and movements, a humming commu-

BABELIM

Babelim is a performance involving music (piano, 
voices and a diverse set of sound producing objects) 
and movement, where the public plays a participati-
ve role engaging with a set of musical themes which 
are easy to learn and a collection of visual signs and 
graphical scores which are easily interpreted. The 
performers include a group of children who provide 
a very special contribution to a playful and affectio-
nate atmosphere specially conceived for younger 
children. The show has been conceived for families 
with babies up to 3 years old.

by Paulo Maria Rodrigues and Helena 

Rodrigues
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nity. It provides a view of an art which is inspired by affection, an 
artistic experience which represents the results of various paths that 
were taken by different people to be followed once more each time 
it is performed. It is a participative and fluid experience where each 
member of the audience is invited to be absorbed by the harmony of 
the moment.

Babelim is an invented term to denote the way we would communi-
cate before there was language. It is made of sounds, images, move-
ments, spoken/sung/danced through the stones, plants, animals and 
humans. It was lost in time and in the rush to grow up. But the babies, 
and their mothers, they still speak it.

*Babelim offers also the possibility of workshops that allow the active participation 

of children selected by the host venue. These children will have te opportunity to 

participate in the artistic experience and develop their social competences to inte-

ract with very young children. This possibility will be discussed and adjusted to the 

specificities of each host venue.



“Numa Babel imaginária, em que todos falamos línguas incompreensíveis, há afinal uma 
forma de comunicação possível que vai beber aos gestos mais essenciais, uma forma de co-
municação que integra os sons, os movimentos, as possibilidades expressivas do trabalho 
coral. Há afinal traços comuns entre o império de cada um de nós e aquilo que podemos 
estender como base de uma relação profunda e significativa com o outro.
(…)uma das características que mais depressa me sur-
preendeu, aquela que melhor pode, creio, caracterizar a 
originalidade do trabalho da CMT, é a equivalência radical 
que podemos encontrar no estatuto dos públicos bebés e 
adultos na sua relação com as peças.”

José Luís Ferreira, programador cultural

“Babelim é a abertura à magia do conto de fadas, aonde 
os mestres são as crianças e os discípulos os adultos. Estes 
têm aqui a oportunidade de descontrair e libertarem-se 
dos constrangimentos sociais que inconscientemente os 
prendem. Aquelas simplesmente são iguais a si mesmas, 
livres e naturais. Todos constroem assim momentos raros 
de beleza e paz.”
Carlos Andrade, Compositor, guitarrista, 
improvisador 

“In an imaginary Babel, where we all talk incomprehensi-
ble languages, there is after all a means of communication 
that draws on the most essential expressions, a means of 
communication that brings together the sounds, the move-
ments, the expressive possibilities of choral work. After all 
there are common traits bridging the empire in each of us 
and that that we can stretch out as a basis for a deep and 
significant relationship with others.

… one of the characteristics that made the biggest impact 
on me, that that I believe can best characterize the origi-
nality of the work of CMT, is the radical equivalence that 
is evident between the status of the babies and the adults 
in the audience as regards their relationship with the per-
formance pieces.”

José Luís Ferreira, Cultural programme coordinator

“Babelim is a door opening into the magic of fairy tales, 
where the children make the rules and the adults follow 
them. The adults are able to relax and free themselves 
from the social constraints that unconsciously bind them;
they are simply themselves as they really are, free and nat-
ural. In this way everyone is able to achieve rare moments 
of beauty and peace.”

Carlos Andrade, Composer, guitarist, improviser
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tipologia
Espetáculo de música cénica e movimen-
to com execução ao vivo.
destinatários
a) Bebés dos 0 aos 3 anos de idade acom-
panhados pelos Pais ou cuidadores OU 
crianças dos 3 aos 5 anos de idade de 
jardins de infância, acompanhadas por 
profissionais de educação de infância; 
b) Público em geral. O espaço contempla 
uma área de interacção, junto à zona de 
atuação, onde os bebés ou crianças as-
sistem ao espetáculo sentados no chão, 
acampanhadas pelos Pais, cuidadores ou 
profissioniais de educação de infância. O 
espaço contempla ainda uma área des-
tinada ao público em geral que assiste 
sentado num bancada, mais retirada da 
zona de ação cénica.
número de espectadores
Situação 1 - Espetáculos para Famílias: 
a) 20 bebés e 40 adultos; b) 30 pessoas. 
Situação 2 - Espetáculos para Institui-
ções: a) Duas turmas de crianças (até ao 
máximo de 50 crianças) acompanhadas 
pelas respetivas educadoras de infância 
e auxiliares de educação;  b) 30 pessoas, 
adultos e/ ou crianças mais velhas.

duração
45 minutos, sem intervalo.
número de apresentações por dia
Máximo de 2 apresentações por dia (as 
apresentações devem ser programadas 
com um espaço de, pelo menos, 1h15 en-
tre si).
transporte de cargas
A carga é transportada pelos membros 
da Companhia no dia da montagem.

montagem e ensaios

Quatro períodos de 4 horas com toda a equipa da Companhia e os téc-
nicos da entidade acolhedora.
camarins
Um camarim masculino para 4 elementos com duche. 1 camarim fe-
minino para 11 elementos com duche. 
requisitos de cena
O espetáculo implica uma zona de ação principal para os intérpretes 
e duas zonas para o público: uma zona de interacção com as crianças 
mais pequeninas, próxima da zona de actuação cénica e outra mais 
retirada, destinada a outro público. O público deve sentar-se em su-
perfícies almofadadas. Babelim pode ser implementado numa sala 
ou num palco (ficando o público e os intérpretes no palco), devendo o 
espaço ter dimensões mínimas de 10 x 10 m.
dispositivos cénicos
A zona de ação principal para os intérpretes inclui uma superfície 
circular com um diâmetro aproximado de 5m, um conjunto de ins-
trumentos / objetos cénicos. O espetáculo necessita de um piano (de 
quarto de cauda ou superior), sem tampo (a providenciar pela entida-
de acolhedora). 
luz
O plano de luzes que se apresenta no esquema é exemplo de uma situa-
ção realizada. O plano pode ser adaptado em função do espaço e equipa-
mento disponível. A solução mais adequada para o espaço será avaliada 
antecipadamente pela equipa da CMT e será proposto um rider de luz.
som
O espetáculo é acústico.
vídeo
O espetáculo inclui a projeção de partituras gráficas a partir dum com-
putador colocado junto do piano. A entidade acolhedora deverá providen-
ciar 1 projetor de vídeo com uma potência mínima de 5000 ANSI lumens 
(poderá ser cedido pela CMT) que deverá ser suspenso o mais elevado 
possível em relação ao nível do palco. È necessária uma superfície de 
projeção colocada no fundo do palco. 
recursos humanos
Técnicos da entidade acolhedora para acolhimento e trabalhos de 
montagem e operação de luz.  

desmontagem do espetáculo
Duas horas com a totalidade dos membros da Companhia e técnicos 
da entidade acolhedora, após o espetáculo.

FICHA TÉCNICA
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Público com Bebés 
(chão)

Público Observador 
(bancada) 

34 Projetores de recorte
14 filtros âmbar claro

9 filtros corretor branco
11 sem filtro

34 PAR/PC
17 filtros âmbar claro

17 filtros corretor branco

Ciclorama



type of show
Scenic music show with movement, per-
formed live. 
intended audience
a) Babies 0-3 years old accompanied by 
their parents or carers OR kindergarden’s 
groups of children (3-5 years old) accom-
panied by their teachers; b) The general 
public [The space includes an area a) 
reserved for the small children accom-
panied by their parents or teachers that 
attend the show, seated on the floor, next 
to the performance area, and an area b) 
reserved for the general public that can 
view the performance from benching 
further away from the area of scenic ac-
tion.]
number of spectators
1) Shows for Families: a) 20 babies and 
40 adults; b) 30 people. 
2) Shows for kindergarden children: a) 
Two classes of children (up to a maxi-
mum of 50 children) accompanied by 
their respective kindergarden teachers 
and educational assistants and b) 30 
people, adults and/or older children.

duration
45 minutes, no interval 

number of shows per day
A maximum of 2 shows per day (the 
shows should be scheduled with a break 
of at least 1h15m between them). 

transport of equipment
The equipment is transported by the 
members of the Company on the setup 
day.

set-up and rehearsals
4 periods of 4 hours with all the team 
from the Company and the technicians 
from the host venue. 

dressing rooms
1 male dressing room for 4 team members with shower. 1 female dres-
sing room for 11 team members with shower. 

scenery requirements

The show requires a central area for the performers where the main 
action occurs and two areas for the public: one area for interacting 
with the smaller children, next to the scenic performance area, and 
another area farther back for the public in general. The public should 
be seated on cushioned surfaces. Babelim can be performed in a 
room or on a stage (with the public and the performers on the stage), 
where the space should be at least 10m x 10m in size.

stage equipment
The central area for the performers where the main action occurs in-
cludes a circular surface with an approximate diameter of 5m, and a 
collection of instruments / scenic objects. The performance requires 
a piano (a baby grand piano or larger), without lid (to be provided by 
the host venue).

lighting
The lighting plan shown in the layout is an example of an actual si-
tuation. The plan can be adapted according to the space and equip-
ment available. The most adequate solution for the space will be de-
cided upon by the CMT team beforehand and a lighting rider will be 
proposed.

sound
The performance is acoustic.

video
The performance includes the projection of a graphical score using 
a computer placed next to the piano. The host venue should provide 
1 video projector with a minimum of 5000 ANSI lumens (this can 
be supplied by CMT) which should be suspended as high as possible 
in relation to the stage. A surface for the projected image is needed 
which should be placed at the back of the stage.

human resources
Technicians from the host venue to receive the Company and help 
with setting up and operating the lighting.
packing up the performance
2 hours with all the members of the Company and technicians from 
the host venue, after the performance.

TECHNICAL RIDER
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Audience with babies 
(on the floor)

Audience without babies 
(balcony) 

                 34 Profile Spots
   14 with colour filters 

light amber, 9 with colour 
filters white balanced, 11 

with no filters

    34 PAR/PC Projectors
17 with colour filters light 

amber, 17 with colour 
filters white balanced

Ciclorama



A Companhia de Música Teatral explora a Música como ponto de partida para a in-
teração entre várias técnicas e linguagens de comunicação artística dentro de uma 
estética que vai da “música cénica” ao “teatro-musical”. A CMT tem desenvolvido um 
trabalho de articulação entre a investigação académica, a produção artística, a cria-
ção tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação de ideias sobre a im-
portância da experiência musical em especial nas idades mais precoces. Este trabalho 
concretiza-se sob formas muito diversas: espetáculos, workshops, projetos educativos, 
edições, etc. e tem a preocupação de desenvolver de forma integrada aspectos artís-
ticos e educativos, como expressa a designação actual do seu trabalho “desenvolvi-
mento de constelações artístico-educativas”. O trabalho da CMT desenvolvido para 
e com crianças tem tido especial relevância sendo internacionalmente reconhecido 
pela originalidade estética, pela solidez da fundamentação científica e também pela 
calorosa receção do público em geral. A Companhia de 
Música Teatral tem contado com o apoio regular da 
DG Artes, é membro da RESEO e tem apresentado os 
seus trabalhos em Portugal, Brasil, Espanha, Dinamar-
ca, Polónia, EUA, Canadá, Alemanha, Bélgica, Finlân-
dia, França, Áustria, África do Sul, Lituânia, Macau e 
China.  

Companhia de Música Teatral explores music as a starting 
point for an interaction between various techniques and 
languages of artistic communication, set within an aesthetic ranging from “scenic music” 
to “musical theatre”. CMT has developed its work in a collaborative effort, joining academic 
research, artistic production, technological creation, community involvement and the dis-
semination of ideas regarding the importance of the musical experience, in particular for the 
younger age groups. This work gains form in many diverse ways: shows, workshops, educa-
tional projects, itinerant pieces, among others, and takes it upon itself to integrally develop 
artistic and educational aspects, as expressed by the title of the current work “development 
of artistic/educational constellations”. The work of CMT, developed for and with children, 
has been especially relevant being internationally recognized for its aesthetic originality, for 
the solidity of the scientific grounding and also for the warm reception by the general public. 
Companhia de Música Teatral has benefitted from the regular support of the DG Artes, is a 
member of RESEO and has presented its works in Portugal, Brazil, Spain, Denmark, Poland, 
USA; Canada, Germany, Belgium, Finland, France, Austria, South Africa, Lithuania, Macau 
and China. 

companhia de 
música teatral

I have known the work of CMT since the early days. This 
remarkably fluid, innovative group of creators – composers, 
writers, actors, singers, dancers, musicians and digital mul-
timedia artists – has, already contributed significantly to 
the development of performance art.

Rolf Gehlhaar

The work of CMT is at the level of international excellence 
and indeed at the forefront of what I consider to be relevant 
as an artistic experience for young children.

Edwin Gordon

Companhia de Música Teatral have made something won-
derful. It is a revelation to developmental psychologists, ac-
tors and musicians, which proves that creative artistic ac-
tivity is a need of human beings, and a force for education.

Colwyn Trevarthen
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opus tutti

Opus Tutti é um projecto artístico e educativo que 
visa a concepção de boas práticas de intervenção na 
comunidade dirigidas à infância e primeira infância. 
À semelhança de outras práticas concebidas no âm-
bito deste projecto, Babelim integrou o estudo piloto 
realizado no Centro Infantil O Roseiral. Depois desta 

experiência foi redimen-
sionado de forma a poder 
alcançar outras institui-

ções.

Opus Tutti é um projeto 
da Companhia de Música 
Teatral e do Laboratório de 
Música e Comunicação na 

Infância (LAMCI - CESEM) da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas (UNL). É apoiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian.

Visite o site do projeto em www.opustutti.com.


