“(...)No campo das miniaturas apresentam uma
verdadeira «enciclopédia visual» da Idade Média.
Nenhum outro instrumento resultará mais eficaz
para podermos observar diretamente a sociedade
medieval, porque já se sabe que “uma imagem vale
mais que mil palavras”(...) Compreende-se que as
cenas minadas das Cantigas de Santa Maria sejam
hoje uma ilustração habitual em livros ou sítios na
rede que tratem sobre a sociedade medieval europeia.

EXPOSIÇÃO
E GUIA
DIDÁTICO

Neste campo da ilustração concentra-se a presente
exposição, considerando especialmente outro
aspeto que lhes confere particular relevo: o seu
desenvolvimento narrativo, em séries de miniaturas
legendadas para cada relato, que faz das Cantigas de
Santa Maria um simpático e riquíssimo precedente da
atual banda desenhada”.
Martinho Montero Santalha
Presidente da Academia Galega da Língua Portuguesa.
Catedrático de Língua e Literatura Galega.
Universidade de Vigo.

Para solicitar a exposição
Associaçom Galega da Língua
Contato: Noemi V. Nogueiras
699 486 282 • logística@agal-gz.org
Para comentar qualquer questão
relacionada com o projeto
Asociación Cultural BD Banda
http://www.bdbanda.com
info@bdbanda.com
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A banda desenha é uma arte autónoma, com mais de cem
anos de vida e abondosos precedentes, que nos últimos
tempos assiste ao auge do seu reconhecimento como parte
legítima da cultura internacional. A maiores, na Galiza, uma
destacada fornada de autores está a levar esta arte a limites
criativos e de sucesso nunca vistos no país. Dentro deste
contexto, a Asociación Cultural BD Banda em colaboração
com a Associaçom Galega da Língua promovem a iniciativa
As cantigas de Santa Maria. Arte BDieval.
O projeto centra-se numa exposição didática para centros
ensino, orientada especialmente para estudantes de últimos
anos de primária, secundária e bacharelato, acompanhada
dum guia didático. As cantigas de Santa Maria. Arte
BDieval achega-se a esta obra cimeira da literatura
galego-portuguesa medieval desde a perspetiva da banda
desenhada.
A partir do trabalho pioneiro de Breixo Harguindey, a
Associação BD Banda elaborou uma exposição didática em
doze painéis mediante os que se pode conhecer o contexto
histórico e linguístico da obra, a ideia das Cantigas como um
espetáculo multimédia (música, poesia e narração gráfica)
e, de jeito especial, os avançados recursos narrativos que se
empregavam já numa época tão temperã.
Mediante a mostra e o guia didático que a acompanha, os
alunos poderão conhecer dum jeito original e acessível esta

obra e introduzir-se em questões como a música medieval,
a língua e a literatura da época, os mecanismos da narração,
outras obras de proto-BD do mesmo período ou alguns
dos títulos mais destacados da novena arte ambientada no
Medievo. No Guia Didático propõem-se ainda atividades
ajeitadas para matérias como História da Arte, Língua,
Música ou Plástica em níveis de E.S.O. ou de 3º de E.P.O.

conteúdos

Alguns dos temas que se abordam na mostra são:
• Os trovadores e os códices medievais.
• A língua galego-portuguesa na Idade Média.
• Os planos, o estilo e o texto nas cantigas.
• Análise narrativa de várias cantigas (raccord, ruptura do
quadrinho, narração em paralelo...).
• BDs medievais e sobre a Idade Média

formato

A exposição consta de 10 painéis encartáveis e penduráveis
de 1m de largo de 1,5m de alto que desenvolvem os
diferentes conteúdos da mostra e que se ofertam em
aluguer aos centros.
De jeito paralelo, o Guia Didático (26 páginas), pensado para
desenvolver os conteúdos da exposição, segue os mesmos
epígrafes da mostra e propõe atividades para desenvolver
cada um deles. A maiores achega toda uma série de recursos
de documentação e de ideias sobre possíveis aplicações
didáticas das Cantigas que pretendem animar alunos/as e
professores/as a aprofundar nesta obra desde diferentes
perspectivas.
Dous exemplares do Guia ficarão em propriedade dos
centros que solicitem o aluguer da mostra.
Ainda, os centros que contratem a mostra terão acesso em
linha a versões digitais dos conteúdos da mesma, assim
como a dous artigos especializados do professor Martinho
Montero Santalha, catedrático de Língua e Literatura Galega
da Universidade de Vigo, sobre os textos da cantigas.

