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RESUMO 

Este trabalho pretende estudar as questões relacionadas com o Teatro e a Educação, no 

contexto da escola pública atual. Visamos, assim, obter algumas respostas a questões que, 

à partida, se nos colocaram, no que diz respeito à utilização do Teatro, como meio de 

Animação Sociocultural numa escola secundária. 

Neste contexto, delimitamos o problema da investigação que se consubstancia em duas 

dimensões: a entrada do aluno numa nova escola e num novo ciclo de estudos e o 

desenvolvimento integral do jovem, condição indispensável para o exercício de uma cidadania 

de pleno direito. Definimos, então, como objetivo principal da investigação: compreender e 

aprofundar o estudo da importância das práticas teatrais, na formação dos jovens, no âmbito 

do desenvolvimento pessoal, no contexto de uma integração plena e de uma participação 

ativa na escola que frequentam.  

Procedemos à estruturação do enquadramento teórico, a partir da revisão crítica da literatura 

de referência, na área em estudo, que apresentamos no Capítulo II (O Teatro e a Animação 

Sociocultural) e no Capítulo III (O Teatro na Educação).  

No que concerne o referencial empírico, descrevemos a opção metodológica, assim como os 

métodos e técnicas de recolha de dados. Neste âmbito, tendo em conta a realidade a estudar, 

optámos por um certo pluralismo metodológico, que incluiu o estudo qualitativo, mas também 

o quantitativo, facto que necessariamente orientou a seleção das técnicas de recolha dos 

dados. Num primeiro momento, recolhemos dados, através de entrevistas feitas a três 

profissionais cuja ação está diretamente ligada ao teatro como meio de intervenção. 

Posteriormente, aplicámos um questionário às três turmas do 10º ano de escolaridade, da 

Escola Secundária da Boa Nova. Finalmente recorremos à pesquisa documental procedendo 

à análise dos documentos orientadores da escola em questão. 

Após a análise dos resultados obtidos, verificámos que o desenvolvimento de capacidades, 

tais como a comunicação, a criatividade e o sentido crítico, é uma necessidade sentida pelos 

jovens inquiridos. Por outro lado, pudemos confirmar, também, que a utilização do Teatro é 

comprovadamente um fator importante de mudança, de crescimento e de integração dos 

alunos. Julgámos, pois, que o presente trabalho vem dar mais um contributo para a reflexão, 

no sentido de construir uma escola que, ciente do seu papel na educação dos alunos, se 

reinvente pela criação de outros espaços educativos, para além da sala de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: Animação Sociocultural, Teatro, Educação, Intervenção, 

Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is the study of Theatre and Education related issues in the context 

of today’s state school. The target therefore is to obtain answers to certain queries which were 

on our minds from the very beginning, in what concerns the utilization of Theatre as a means 

of Socio-Cultural Animation in a secondary school. 

 In this context we have considered two dimensions in the research process: the student’s 

arrival at a new school and a new cycle of studies, and the student’s integrated development, 

an indispensable condition to exert a full right citizenship. We have, thus, defined as the main 

purpose of the research to reach the full understanding and amplify the study of the importance 

that theatrical practices may have for the students’ individual development, in the context of a 

full integration and an active participation in the school they attend. 

We have structured the theoretical framing based on a critical appreciation of the reference 

literature on the subject, which will be presented in Chapter II (Theatre and Socio-Cultural 

Animation) and in Chapter III (Theatre in Education) 

In what concerns the empirical references, we describe the methodological option, as well as 

the methods and techniques used in gathering data. In this context, taking into consideration 

the reality we are studying, we chose a certain methodological pluralism, which included both 

qualitative and quantitative study. That has necessarily oriented our selection of data gathering 

techniques. We started by collecting data through interviews to three professionals whose 

activity is directly related to theatre as a means of intervention. We then submitted a 

questionnaire to the three 10th form classes of Boa nova Secondary School. Finally, we 

orientated our research to the analysis of the guiding documents in that school. 

After a thorough analysis of the results obtained, we concluded that the development of skills 

such as communication, creativity and critical judgement is something that the youngsters 

inquired feel as a need. On the other hand, we could also confirm that the utilization o theatre 

is undoubtedly an important factor in the students’ transformation, growth and integration. We 

therefore consider that the present work will add another element to this reflection, in the sense 

of building a school which, conscious of its role on the students’ education, will reinvent itself 

by creating educational spaces other than the classroom. 

KEYWORDS: Socio-Cultural Animation, Theatre, Education, Intervention, Development.      
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo assenta fundamentalmente num trabalho de questionamento e de reflexão, 

a partir de uma inquietação que, pensamos, está sempre presente no quotidiano de qualquer 

professor: Que escola queremos nós construir? 

Numa sociedade em contínua e vertiginosa transformação, a escola pública confronta-se com 

a necessidade de repensar as suas funções, não podendo restringir a sua ação à dimensão 

da educação formal, sob pena de não conseguir dar resposta à globalidade das necessidades 

educativas dos seus alunos. 

Nesta perspetiva, apresentamos a Animação Sociocultural como uma metodologia adequada 

para a intervenção em contexto escolar, através do recurso ao Teatro como estratégia para o 

desenvolvimento integral do jovem. Com efeito, um projeto teatral na escola oferece 

possibilidades educativas numa dupla vertente. Por um lado, constitui uma possibilidade que 

vai de encontro às necessidades de formação a que a educação formal dificilmente dá 

resposta. Por outro lado, e apesar de se concretizar fora da sala de aula como atividade 

extracurricular, acreditamos ser um meio eficaz para integrar diversas áreas do conhecimento.  

A dimensão formativa do Teatro torna-se ainda mais relevante no âmbito do ensino 

secundário, nível em que a pressão sobre os jovens se consubstancia numa expressão: 

trabalhar para os resultados. A educação parece reduzir-se à dimensão cognitiva em prol do 

sucesso académico que preconizará (?) um sucesso profissional. O espaço da sala de aula 

assume, então, o caráter de palco principal, local de luta pela aquisição dos saberes 

necessários para se submeterem à grande prova final, o exame nacional, portal de acesso ao 

ensino superior. É verdade que estes tempos difíceis e altamente competitivos exigem aos 

jovens uma formação sólida e consistente ao nível dos conteúdos disciplinares. Professores, 

alunos e famílias envolvem-se num grande esforço e investimento para dar resposta a essa 

exigência. Por vezes, a escola quase se vê transformada num espaço de treino para a alta 

competição, descurando necessariamente outras dimensões da educação. Perante essa 

possibilidade, julgamos ser nosso dever procurar outras vias para que as escolas não sejam 

apenas “(…) contextos de uma tão grande rigidez nos quais uma pessoa, um herói só porque 

está mais alto, domina pessoas passivas, infelizes, que se aborrecem sem dar por isso e no 

entanto ouvem” (Brook,1993:11). Partimos para este trabalho com uma única certeza, essa é 

a escola que não queremos construir.  

Nessa linha de pensamento, perspetivamos a necessidade de criar novos espaços 

educativos, em que seja possível criar novas relações, mais equilibradas, facilitadoras de 
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partilha e de interação, favorecendo a criação de laços, a descoberta de si e dos outros, a 

expressão crítica e criadora. Em suma, construir relações que potenciem a mudança, quer 

dos alunos, quer da própria escola. 

No que diz respeito aos aspetos formais da apresentação, este trabalho foi elaborado 

seguindo as normas de estilo definidas pela UTAD, mas também algumas indicações do 

professor orientador. Nas situações em que as regras da Utad são omissas, recorremos às 

regras da APA. Ao nível da ortografia, a escrita rege-se pela nova norma do Acordo 

Ortográfico. 

Quanto à sua estrutura, a dissertação está organizada em seis capítulos que refletem e 

apresentam o processo de investigação realizado.  

O primeiro capítulo apresenta o enquadramento da investigação e começa por expor os 

pressupostos do estudo e o problema de investigação. De seguida são enunciados os 

objetivos e as questões que orientaram todo o trabalho investigativo. 

No segundo capítulo, apresentamos uma breve clarificação de conceitos que nos pareceu 

pertinente, tendo em conta a temática abordada. Posteriormente, analisamos ainda as 

relações entre o Teatro e a Animação Sociocultural, descrevemos os antecedentes e as 

origens da Animação Teatral, e explicitamos, a partir das perspetivas de diversos autores, o 

conceito de animação teatral. O capítulo termina com a apresentação de projetos que, através 

do Teatro, desenvolvem uma importante ação de intervenção, nas comunidades onde estão 

integrados. 

O capítulo III é todo ele dedicado às questões relacionadas com o Teatro na Educação. 

Começamos por fazer uma análise do papel que as atividades dramáticas tiveram na 

educação, numa perspetiva diacrónica. Apresentamos, de seguida, o destaque que a 

educação artística teve nas reformas do sistema educativo português, a partir dos anos 70. 

Na segunda parte do capítulo, centramo-nos nas potencialidades do Teatro como meio de 

intervenção na escola secundária. Nesse contexto, perspetivamos uma proposta de ação, 

com indicação da metodologia mais adequada e do perfil do professor-animador.  

O capítulo IV integra o referencial empírico da investigação, com a explicitação das opções 

metodológicas, em termos de paradigmas, métodos e técnicas de recolha de dados e 

procedimentos para a análise da informação recolhida. 

No capítulo V, é feita a caracterização do campo e da amostra, seguida da apresentação, 

análise e discussão dos resultados obtidos. 
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Por fim, no capítulo VI, apresentamos as conclusões da investigação e respetivas implicações, 

quer ao nível da reflexão geral sobre a Escola, quer como ponto de partida para o 

desenvolvimento de ações concretas, potenciadoras da construção de cidadãos de pleno 

direito. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

1. Pressupostos do estudo 

O estudo partiu do pressuposto geral de que a arte ocupa uma importância quase residual na 

escola, principalmente a partir do 3º ciclo do ensino básico. Para além deste pressuposto 

geral, considera-se ainda que as práticas teatrais, em contexto escolar, têm contributos 

importantes para a formação dos jovens, a vários níveis: na descoberta de si e do mundo, na 

construção global da pessoa e no desenvolvimento de competências de participação, que 

conduzem à ação mobilizadora, de transformação e desenvolvimento das pessoas, dos 

grupos e das comunidades. 

Por outro lado, a escola deve, no âmbito da sua missão educativa, criar situações que 

propiciem o contacto com a arte, seja através da divulgação, seja através da própria criação 

artística. 

1.1. Apresentação do Problema 

A passagem do Ensino Básico para o Ensino Secundário representa sempre um momento 

importante na vida escolar dos jovens. Na maioria dos casos, essa passagem traz consigo 

um conjunto de mudanças e alterações que exigem, da parte dos jovens, um esforço de 

adaptação significativo que cada um tenta realizar, com maior ou menor dificuldade.  

Na verdade, não se trata apenas de uma passagem de ciclo, o que já por si seria uma grande 

mudança: novas áreas disciplinares, maiores níveis de dificuldade, de ritmo de trabalho e 

exigência, necessidade de maior autonomia na organização e nos métodos de trabalho e, por 

vezes, uma pressão antecipada, tendo em conta a entrada no ensino superior. 

  Por outro lado, num grande número de situações, verifica-se também o afastamento natural, 

relativamente a relações afetivas cultivadas ao longo de muitos anos, amizades que não raras 

vezes se iniciaram no ensino pré-escolar. Como se tudo isso não bastasse, verifica-se ainda 

a mudança de estabelecimento de ensino, para a maioria dos alunos que ingressa neste nível 

de escolaridade.  

Parece, pois, evidente e facilmente compreensível que todo este conjunto de mudanças se 

constitui como um desafio na vida destes jovens e das suas famílias. No entanto, é também 

uma responsabilidade da escola, inerente às suas funções educativas, a tomada de um 

conjunto de medidas que facilitem a integração dos novos alunos. Essas iniciativas de 
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integração ocorrem, no início de cada ano e são aplicadas, geralmente, pelo diretor de turma 

consistindo, quase sempre, na apresentação do espaço físico da escola, na entrega do 

regulamento interno e horário, na informação sobre os serviços da escola, projetos existentes 

e, ocasionalmente, na apresentação dos professores que fazem parte da equipa pedagógica. 

No fim, esclarecem-se as dúvidas e, supostamente, a missão integradora da escola estará 

praticamente cumprida. 

Ora, no nosso ponto de vista, é a partir desse primeiro contacto com a escola que vão surgir 

as verdadeiras dificuldades de integração. É na vivência do quotidiano escolar que os jovens 

se vão confrontar com situações novas, de todo o tipo, que terão de saber gerir, melhor ou 

pior, conforme as suas capacidades, ou melhor dizendo, dependendo das suas intuições.  

Por outro lado, é neste ciclo de ensino que a escola deixa definitivamente de oferecer, ao nível 

curricular, qualquer tipo de educação artística, excetuando naturalmente os cursos orientados 

para as Artes Visuais. Os alunos passam, pois, a concentrar toda a sua atenção e trabalho no 

estudo das disciplinas específicas, com vista ao prosseguimento de estudos numa ou noutra 

área. A pressão da obtenção de classificações elevadas é grande, uma vez que a entrada no 

ensino superior exige, em muitos cursos, médias bastante altas. Por esta razão, a participação 

dos alunos em atividades extracurriculares torna-se diminuta, principalmente entre aqueles 

que já têm alguma atividade fora da escola. Esta situação provoca, não poucas vezes, 

situações de stress que, em alguns casos, assume mesmo proporções preocupantes, pondo 

em risco a saúde e o bem-estar dos jovens. A focalização excessiva no trabalho escolar acaba 

também, de certo modo, por provocar algum alheamento face ao mundo que os rodeia e o 

pouco tempo livre que têm é muitas vezes ocupado com atividades de exclusivo 

entretenimento, na procura de obtenção de um prazer rápido e imediato, mas de efeitos pouco 

duradouros e com diversos riscos associados. 

É neste quadro que julgamos poder desenvolver propostas de ação, na medida em que 

acreditamos que o teatro pode ser um meio privilegiado para intervir junto deste público 

específico. Situando-nos sempre na dimensão da integração e não apenas da inclusão, 

partimos para este estudo com a convicção de que uma escola integradora é, naturalmente, 

uma escola promotora do desenvolvimento global dos seus alunos.  
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1.2. Objetivos 

Apresentamos como objetivo geral desta investigação: 

- Compreender e aprofundar o estudo da importância das práticas teatrais, na formação dos 

jovens, no âmbito do desenvolvimento pessoal integral e no contexto de uma integração plena 

e de uma participação ativa na escola que frequentam.  

Como objetivos específicos, propomos: 

- Aprofundar o conhecimento das relações entre a arte, em particular o teatro, e o 

desenvolvimento da pessoa, do grupo e da comunidade; 

- Estudar a presença das práticas teatrais na educação formal; 

- Analisar as expectativas dos alunos do ensino secundário face à escola; 

- Analisar as potencialidades da oficina de teatro como estratégia de intervenção. 

1.3. Questões da investigação  

Identificado o problema e definidos os objetivos, podemos agora formular a questão principal 

da investigação em causa: 

- O Teatro, como meio de Animação Sociocultural em contexto escolar, poderá ser uma 

estratégia de desenvolvimento e de integração dos alunos, facilitadora de processos de 

participação? 

No sentido de operacionalizar e clarificar a orientação a seguir na investigação, definem-se 

as subquestões: 

- De que forma está presente a expressão artística nas atividades desenvolvidas na Escola 

Secundária da Boa Nova? 

- De que forma as práticas teatrais promovem o desenvolvimento do aluno? 

- Que expectativas têm os alunos da escola? 

- Que perceções têm da escola onde vão dar continuidade à sua formação? 

- Quais as perceções dos alunos relativamente às suas necessidades de formação?  

- A participação numa oficina de teatro pode facilitar o processo de integração do aluno na 

escola?
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CAPÍTULO II – O TEATRO E A ANIMAÇÃO 

SOCIOCULTURAL 

Apresentamos, no início deste estudo, uma breve clarificação de alguns conceitos  que, 

apesar da sua complexidade, julgamos pertinente explicitar num trabalho deste âmbito. 

Referimo-nos concretamente aos conceitos Teatro, Animação Sociocultural, Educação e 

Desenvolvimento Comunitário. 

2.1. Conceitos 

2.1.1. Teatro 

A palavra teatro deriva do grego théatron cujo significado era «lugar donde se vê um 

espetáculo». Numa abordagem genérica do significado da palavra, encontrada através da 

consulta do Dicionário de Português da autoria de Costa e Melo (1999:1572), a palavra 

apresenta várias aceções: “(…) lugar ou casa onde se representam comédias, farsas, 

revistas; arte de representar; literatura dramática; a arte dramática; profissão de ator ou atriz; 

lugar onde se deu um acontecimento; ilusão, fingimento; hipocrisia”. 

Esta definição ilustra, desde já, a complexidade semântica do termo que pode referir-se tanto 

ao espaço como à atividade/arte da representação, à simples designação de uma profissão 

ou, ainda, à ilustração de atitudes ou manifestação de caráter.  

Boal (2006) também analisa a diversidade e complexidade do conceito “teatro”, explicitando 

as várias aceções:  

- Teatro como lugar, edifício especialmente construído para espetáculos; representações 

teatrais que incluem todos os elementos da produção teatral e todos os seus agentes; 

- Teatro pode ser também o lugar em que ocorrem acontecimentos importantes: teatro de 

guerra, teatro do crime, etc; 

- Teatro como ritual social: uma parada militar, o batismo de um navio; 

- Pode também dar-se o nome de teatro às ações quotidianas repetidas ao longo de uma vida; 

Finalmente, o autor destaca o sentido mais arcaico do termo: 

(…) a capacidade dos seres humanos (…) de se observarem a si mesmos em ação. 
Os humanos são capazes de se ver no ato de ver, capazes de pensar suas emoções 
e de se emocionar com seus pensamentos. Podem se ver aqui e se imaginar adiante, 
podem se ver agora e imaginar como serão amanhã. 

(Boal, 2006:xiii/xiv) 
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Do sentido arcaico, passamos para um sentido contemporâneo, para introduzir, neste 

momento, o pensamento de Peter Brook relativamente ao ato teatral (1993:23) e áquilo a que 

ele chama o espaço vazio. Na verdade, Brook considera que o espaço vazio é uma das 

condições essenciais para que aconteça algo: “um espaço vazio permite o nascimento de um 

fenómeno novo” (1993:12). O vazio é a situação propícia para desenvolver a imaginação que, 

como diz Brook, pode, assim, “encher os buracos” (idem:38). O autor explica então que se 

esse espaço é atravessado por alguém que é observado por outro, então isso é suficiente 

para que o ato teatral esteja lançado (idem:23). A partir daí muita coisa pode acontecer, mas 

já será a base do teatro. O que falta acontecer é o encontro e, para tal, é necessário um 

terceiro elemento: “São necessários três elementos, uma pessoa que olha, uma pessoa que 

pode estar sozinha durante alguns segundos, depois uma terceira pessoa para entrar em 

contacto. Então, a vida pode começar a circular e é possível ir extremamente longe”(ibidem) 

Julgamos que esta perspetiva do teatro é bastante adequada à utilização de práticas 

dramáticas em contextos escolares, até porque, em muitos casos, o que a escola pode 

oferecer em termos de espaço para as atividades dramáticas é nada mais que um “espaço 

vazio”, a escassez de recursos pode, afinal, tornar-se uma vantagem para o desenvolvimento 

da imaginação e da criatividade. Por outro lado, Brook (1993) refere também a componente 

do jogo, da improvisação como primeiro passo para maiores desafios, não deixando de apelar 

para a necessidade de reconhecer que a improvisação, só por si, pode constituir uma 

armadilha: 

Ao proporcionarmos uma possibilidade de vida, de expressão, de movimento diferente 
do que acontece na vida quotidiana, entramos imediatamente num estado de alegria 
mas se, muito rapidamente, não propomos um desafio, a experiência marca passo. 
Verifiquei-o em todas as formas de improvisação. 

(Brook,1993:72) 

Se restringirmos a análise às relações do teatro e da educação, constatamos, por parte de 

teóricos, pedagogos teatrais, encenadores, a utilização de outros termos: jogo dramático, arte 

dramática, expressão dramática, dramatização. A este propósito Úcar (1992:32) afirma que 

“Estes conceitos têm em comum a sua origem teatral e partilham também a sua estrutura, o 

esquema dramático”1. Contudo alerta, também, para o facto da existência de diferenças entre 

esses conceitos e que determinam a sua utilização em contextos diversificados, quer na área 

da educação formal, quer na educação não formal e até na área da saúde, com finalidade 

terapêutica. A diversidade de vocábulos pode, de facto, originar alguns equívocos que, por 

vezes, têm consequências menos positivas, quando se concretizam atividades dramáticas em 

                                            
1 Tradução própria 
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contextos educativos, pelo que consideramos de extrema importância a clarificação dos 

conceitos.  

Assim, considerando o âmbito deste estudo, e para restringir o universo de aceções do 

conceito teatro, limitaremos a nossa análise aos termos que mais frequentemente surgem no 

âmbito educativo, a partir das perspetivas de diferentes autores: jogo dramático, expressão 

dramática. 

2.1.1.1. Jogo dramático 

Apresentamos, em primeiro lugar, a visão de Barata (1979) no que diz respeito ao jogo 

dramático e às suas características específicas. Na sua opinião, o jogo dramático não tem por 

finalidade a reprodução fiel da realidade, pretendendo, sim, que a criança possa manifestar a 

sua personalidade, “(…) projetando-se num espaço, falando uma linguagem que criou para 

aquela situação dramática concreta (…)”(1979:40), enquadrada no jogo e não na realidade. 

Assim, o jogo dramático não parte de um texto fixo, mas de uma situação dramática construída 

por todos, facto que no âmbito educativo assume grande importância para o desenvolvimento 

do sentimento coletivo de pertença. Neste contexto, Barata alerta para a necessidade de fazer 

compreender ao aluno que: “(…) pode existir teatro sem um texto estabelecido, sem uma 

cenografia apurada (…), que  entrar na pele do personagem não é um fim; é antes um meio, 

um salutar exercício para conhecer o mundo e dá-lo a conhecer” (1979:45). Distinguir jogo 

dramático de teatro é uma das grandes preocupações de Barata, principalmente no campo 

da pedagogia. Na verdade, o autor salienta que “O jogo dramático não é pois, ainda teatro” 

(1979:43). Defende que o jogo dramático é acima de tudo um importante exercício de 

comunicação, na medida em que o jogador dramático seleciona os meios adequados para se 

expressar, com vista à apresentação de determinada situação. Para este autor a expressão 

jogo dramático está mais próxima da expressão dramática do que do conceito tradicional de 

teatro. 

Para Úcar (1992:38) o jogo dramático é a forma de que se reveste a dramatização aplicada a 

crianças mais novas. Nesse contexto, aponta mesmo a faixa etária dos três aos seis anos, 

apesar de, a seu ver, poder estender-se até à puberdade. Entre os três e os seis anos, o jogo 

dramático é um jogo simbólico, através do qual a criança expressa as suas emoções, assim 

como as suas capacidades expressivas e comunicativas: “O que o jogo dramático faz é 

acrescentar, à atividade lúdica, a observação, a imitação e a interpretação, mas como 

manifestações das potencialidades expressivas e comunicativas da criança” (ibidem) 2. 

                                            
2 Tradução própria 
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Ao participar no jogo dramático, a criança tem a liberdade, através do improviso, de criar um 

outro mundo sem as restrições da realidade. 

2.1.1.2. Expressão dramática  

Expressão dramática é outra das expressões utilizadas por Landier e Barret (1994) para 

designar as atividades dramáticas no meio escolar. Para estes autores a finalidade da 

expressão dramática é “(…) favorecer o desenvolvimento, o desabrochar da criança através 

de uma atividade lúdica que permita uma aprendizagem global (cognitiva, afetiva, sensorial, 

motora e estética)” (1994:12/13). 

Para a consecução dessa finalidade, os autores privilegiam cinco domínios: a expressão (oral, 

corporal), o imaginário e a criatividade, a comunicação, a autoconfiança e a abordagem 

cultural. 

A dramatização é referida como tendo um sentido mais específico, ou seja, é uma atividade 

dentro da expressão dramática que consiste na improvisação de situações, normalmente no 

final de cada sessão de trabalho. 

Outro contributo para a clarificação do conceito chega-nos através de Úcar (1992:34/35) que, 

apoiando-se em Motos (1986), define expressão dramática como sendo um processo de 

criação que utiliza as técnicas da linguagem teatral como um recurso lúdico ou didático. A 

participação de todos e a interação têm um papel importante. Não há atribuição rígida de 

papéis, aliás eles podem ser trocados, assim como não há a tradicional distinção ator/público, 

há sobretudo participantes na atividade. Destaca, também, a importância que a expressão 

dramática confere ao processo e não ao produto estético-artístico final, como acontece no 

teatro. 

Úcar (1992:35) dá-nos ainda outra perspetiva de um certo tipo de teatro feito em meios 

escolares. Por vezes, este teatro apresenta características que o afastam da expressão 

dramática ou jogo dramático, na medida em que se preocupa mais com o estudo de obras e 

técnicas teatrais, em que os alunos são intérpretes de um determinado papel e cuja finalidade 

é, fundamentalmente, a concretização do espetáculo. 

 

2.1.2. Animação Sociocultural 

Segundo a opinião de vários autores, definir o conceito de animação sociocultural não é uma 

tarefa de fácil execução. Lopes (2006:142) refere mesmo a existência de cerca de cinquenta 
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definições para o mesmo conceito. Também Trilla (2004:24), chama a atenção para essa 

diversidade conceptual: “Praticamente, não há um autor que se tenha preocupado com o 

conceito de animação sociocultural que, em seguida, não tenha reconhecido a polissemia, a 

ambiguidade, a imprecisão, o caráter vago … no uso da expressão”. 

O mesmo autor propõe que se faça uma abordagem do conceito em duas perspetivas. Por 

um lado, a procura da resposta à questão: em que consiste a animação sociocultural? Por 

outro, identificar as suas finalidades. E é a partir daí que avança uma definição de animação 

sociocultural:  

O conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa 
comunidade (ou num setor da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, 
com o objetivo principal de promover nos seus membros uma atitude de participação 
ativa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural. 

(Trilla, 2004:26) 

Neste contexto, partilhamos também a perspetiva de Lopes (2006:143), quando refere que, 

numa abordagem da Animação Sociocultural, se deve ter em conta todas as variáveis 

decorrentes dos processos de interação, os afetos, as relações, as vivências, não devendo, 

por isso ser sobrevalorizada uma abordagem eminentemente racional.  

De uma forma geral podemos afirmar que, na maioria das definições de Animação 

Sociocultural, se destacam palavras como: ação, movimento, processo, vida, realidade, 

intervenção, mudança. Com efeito, estes vocábulos remetem-nos imediatamente para a 

origem da palavra, para o seu sentido etimológico: ato ou efeito de animar, dar vida, infundir 

ânimo, valor, energia, do étimo latino anima, que significa princípio vital, sopro, alma. 

Continuando nesta aceção, parece-nos pertinente registar as palavras de Ander-Egg 

(2008:20), ao referir-se à Animação Sociocultural: “A linha de ação, acerca das características 

desta atividade, é amplamente aceite: a ideia de promover a participação das pessoas é talvez 

a mais importante, ligada à dinamização do meio social, de infundir vida nos grupos que 

promove.”  

Para concluir, queremos salientar, ainda, a dimensão da Animação Sociocultural como uma 

praxis social comprometida no desenvolvimento de processos reais de participação que 

favoreçam a construção de uma cidadania responsável e ativa, condição fundamental para 

alcançar a democracia participativa. E neste contexto, subscrevemos a opinião de Peres 

(2007:17), ao defender que “(…) a Animação Sociocultural deve ser assumida como uma 

estratégia política, educativa e cultural de emancipação individual e coletiva, assente num 

conjunto de práticas de Investigação Social, Participação e Ação Comprometida.”  
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2.1.3. Educação 

A educação está intrinsecamente ligada à natureza do ser humano, desde tempos imemoriais, 

em que o Homem apreendia o seu universo, tanto do ponto de vista do meio físico como das 

interações que estabelecia com os seus pares. Nestes termos, seguimos o pensamento de 

Caride et al ao considerar a educação um atributo inerente à natureza do ser humano: “(…) 

não é privilégio de uma classe, de uma sociedade ou de uma cultura, mas o atributo próprio 

da natureza do homem que se faz real nas ações e cenários da vida quotidiana de todas as 

comunidades humanas” (2007:159). 

Perante a complexidade e diversidade das comunidades, a educação adquire também uma 

multiplicidade de aceções e de práticas para dar resposta aos diferentes contextos. No 

entanto, quaisquer que sejam os contextos, existe sempre, intrínseco ao conceito de 

educação, a intenção de criar um certo perfil de pessoa, um modelo de vida ou um projeto de 

sociedade. Pressupõe, então, uma ação de ensinar-aprender, processo cognitivo de 

apreensão e compreensão, quer da vida e do mundo em que vivemos, quer das relações e 

interações que se estabelecem com os outros ou na descoberta do próprio Eu.  

A educação, sendo uma realidade social, ocorre sob diversas formas que, afinal, convergem 

todas para o desenvolvimento do ser humano em várias dimensões e também em âmbitos  

diversos: 

- O âmbito normativo, através de práticas educativas institucionais formais que se centram 

principalmente na transmissão de saberes para as gerações futuras. Estruturam-se num 

espaço e num tempo, através de um conjunto de conteúdos que se consubstanciam num 

sistema educativo, que é, segundo as palavras de Caride, et al: “Um sistema de organização 

educativa cujas pautas institucionais se subordinam à idiossincrasia nacional (do conjunto 

social ou, no seu caso, dos poderes dominantes) e ao espaço e ao momento histórico” 

(2007:162). 

- O âmbito institucional não formal fora do marco do sistema estatal, em que se supõe uma 

prática educativa organizada e institucional, mas em que há mais liberdade, ou seja, mais 

margem de manobra na definição dos objetivos, dos conteúdos e das estratégias que estão 

diretamente direcionados para os interesses da instituição e de um público específico. 

- O âmbito alargado que abrange todas as áreas da atividade humana, aquele onde ocorre a 

educação informal que se concretiza através de aprendizagens feitas, a partir da vivência e 

que, no entender de Caride  et al, é constituído por:  
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(…) processos  não sistematizados racionalmente, que se filtram na existência 
quotidiana enquanto produtos do costume ou da crença, e que servem como meios 
para transmitir, criar e recriar o reportório cognitivo, moral, social e afetivo de uma 
comunidade. 

(Caride et al, 2007:165) 

 

Na verdade, há, neste último âmbito, um entendimento da educação como algo mais 

abrangente, que vai para além da instrução ou da mera transmissão de conhecimentos, algo 

que é intrínseco à vida. No seguimento desta ideia, registamos a perspetiva de Lopes 

(2006:395): “A educação deve estar vinculada à vida e comprometida com o desenvolvimento 

global do ser humano e com os seus diferentes ciclos de crescimento.”  

Afigura-se-nos, também, pertinente, no sentido de uma clarificação e sistematização dos 

conceitos, apresentar as diferenças entre educação formal, não formal e informal, num quadro 

elaborado, a partir de Caride et al (2007) em que são referidos contributos de vários autores, 

e que apresentamos a seguir: 
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Quadro 1 – Distinção entre educação formal, não formal e informal 

Educação formal Educação não formal Educação informal 

  

- Modalidade educativa 
institucional, convencional e 
oficial.   

- Orientação rígida, conteúdos 
estabelecidos num currículo, 
prescrito pela sociedade em 
que se aplica.   

- Organização burocrática e 
hierárquica que se concretiza 
numa rede de instituições 
geridas por grupos 
especializados formados 
expressamente para o ensino e 
a sua gestão.  

- Caráter obrigatório até um 
certo nível de ensino. 
Educação “oficial”.  

(Caride, Freitas,Vargas, 2007) 

 

- Atividade organizada, 
sistemática e educativa 
realizada fora do 
sistema oficial.  

- Destinada a 
determinadas classes 
de aprendizagens e 
subgrupos da 
população.  

(Coombs e Ahmed, 
1975) 

 
- Educação como processo de 
socialização, de (in)culturação e de 
construção pessoal. 

(Trilla, 1987;Quintana, 1991) 

 

- Processo de interação das pessoas 
entre a sociedade e a natureza; 

- Experiências sociais que, não 
sendo intencionalmente formativas, 
contribuem para formação das 
pessoas e a sua integração na 
sociedade. 

(Caride, Freitas,Vargas, 2007) 

 

- Sistema educativo 
estruturado hierarquicamente e 
ordenado cronologicamente.  

- Abarca uma variedade de 
instituições e programas: 
estudos gerais e 
especializados.  

(Radcliffe e Colleta, 1989) 

 

-Conteúdos 
predefinidos num 
curriculo ou num 
conjunto temático, à 
margem do sistema 
oficial estatal.  

- Maior liberdade no 
delinear de conteúdos e 
estratégias 
pedagógicas. 

- Orientada para a 
concretização dos 
objetivos da instituição 
promotora ou no que a 
população interessada 
requer. 

 (Caride, 
Freitas,Vargas, 2007) 

 

 

- Ação educativa vital indispensável 
para a criação e recriação da cultura. 

 (Durkheim,1976, Fermoso, 1982, 
Pérez Alonso-Geta, 1992) 

 

- Processo que tem lugar ao longo 
da vida, pelo qual todo o indivíduo 
adquire atitudes, valores, 
capacidades e conhecimentos a 
partir da experiência diária e das 
influências e dos recursos 
educativos do seu ambiente.  

(Radcliffe e Colleta, 1989) 

 

- Educação contínua, comunitária 
(Quintana, 1991), permanente ou 
extraescolar (Scurati, 1991). 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Caride et al (2007:163-165) 
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2.1.4. Desenvolvimento Comunitário 

A expressão desenvolvimento comunitário não é recente, uma vez que ela surge utilizada 

pelos Estados Unidos a partir de 1938, referindo-se à ajuda exterior a países da América 

Latina e a programas de ajuda económica na Europa. Segundo Caride et al, o 

desenvolvimento comunitário, como prática de ação social, “surge a partir de 1950 através de 

programas nacionais de desenvolvimento comunitário orientados para a melhoria das 

condições de vida dos camponeses.” (2007:101),  Nos anos setenta, como referem os 

mesmos autores, os programas de desenvolvimento revestem-se de um caráter social e 

politico que considera já “(…) o desenvolvimento comunitário como processo integral de 

transformações sociais, culturais e económicas e como método para lograr a mobilização e 

participação popular estrutural com o fim de dar plena satisfação às necessidades 

económicas, sociais e culturais” (Caride et al, 2007:110). 

É, contudo, nas últimas décadas do século XX, que a dimensão da promoção através da 

educação e a criação de condições que favoreçam a participação do indivíduo na comunidade 

e no seu desenvolvimento pessoal passa a integrar definitivamente os programas de 

desenvolvimento.  

Uma vez que a expressão conheceu várias aceções ao longo do tempo, optámos por 

apresentar um quadro elaborado por Caride et al (2007:101), onde sistematizam as 

perspetivas de diversos autores: 
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Quadro 2 – Desenvolvimento comunitário: Diferentes conceções e respetivos autores 

Autores Terminologia Linhas definidoras 

N
o
g
u

e
ir
a
 

M
a
s
c
a
re

ñ
a
s
 

(1
9
9
6
) 

 

  

 

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 

C
o
m

u
n
it
á
ri
o

 

   

- Processo fundamentalmente educativo. 
-Necessita de intervenção ou colaboração de agentes 
exteriores. 
- Dirigido ao desenvolvimento económico, cultural e social das 
comunidades. 
- Contribui para o bem-estar e qualidade de vida da 
comunidade. 
- Participação voluntária consciente e responsável dos 
indivíduos. 

C
a
b
a

llo
,C

a
n
d

ia
, 
C

a
ri
d

e
 e

 

M
e
ir
a

 

(1
9
9
7
) 

  D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 

C
o
m

u
n
it
á
ri
o

 

- Contribui para o bem-estar e qualidade de vida da 
comunidade. 
-Incentiva o desenvolvimento endógeno das potencialidades 
comunitárias. 
- Equilíbrio entre opções de natureza qualitativa e quantitativa. 
- Iniciativa da própria comunidade. 
- Intervenção exógena. 
- Concretiza-se em situações de necessidade social e 
marginalidade/deficit de recursos. 
- Exige a participação consciente, responsável e livre da 
povoação implicada. 
 

M
a
rc

h
io

n
i 

(1
9
9
9
) 

  In
te

rv
e
n
ç
ã
o

 

C
o
m

u
n
it
á
ri
a

 

  

- Melhoria contínua das condições de vida. 
- Protagonismo dos elementos comunitários fundamentais 
(população, administração local e recursos técnicos, 
profissionais e científicos. 
- O uso coordenado e equilibrado dos recursos comunitários. 
- Relações abertas e democráticas. 
- Execução de um projeto coletivo. 

R
o
d
ri

g
u
e
z
 

C
á
m

a
ra

 

(1
9
9
9
) 

  D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 

C
o
m

u
n
it
á
ri
o
 L

o
c
a

l 

 

 
- Motivação da participação comunitária. 
- Consciencialização e conhecimento da realidade. 
- Formação comunitária: Processos de ação-reflexão. 
- Capacitação comunitária: desenho e desenvolvimento das 
estratégias. 
- Organização para a mudança. 
 

O
rd

u
n
a

 

(2
0
0
0
) 

  D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 

C
o
m

u
n
it
á
ri
o
 L

o
c
a

l 

- Perspetiva social e humana. 
- Executado por e para a comunidade. 
- Parte das necessidades específicas. 
- Participação ativa e determinada da comunidade. 
- Organização em grupos. 
- Melhoria da qualidade de vida. 
- Aproveitamento sustentável dos recursos. 
- Otimização dos recursos. 
- Ajuda exógena. 

Fonte: Caride et al (2007:124) 

Para rematar e completar, ainda, este conjunto de aceções, apresentamos a conceção de 

desenvolvimento de Caride et al (2007:124/125) que consideram o desenvolvimento como 
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“(…) um processo educativo em que a população aprende a ser responsável participando na 

resolução dos problemas comuns.” Assim, segundo estes autores, o desenvolvimento 

consiste num processo que conduz a ações cooperativas num território marcado pelas suas 

especificidades, em que todos os setores e organizações são necessários e têm um papel a 

desempenhar. 

2.2. A Animação Teatral 

As ligações entre Animação Sociocultural e Teatro são, na opinião de vários autores, múltiplas 

e profundas. Na realidade são muitos os pontos comuns que estão na base destas duas áreas, 

desde logo o pressuposto de que o Homem e a Comunidade são os elementos centrais das 

suas práticas. 

Se considerarmos o Teatro na sua dimensão social e educativa, existe também uma 

convergência com a Animação Sociocultural, ao nível da finalidade de desenvolvimento das 

comunidades, no sentido de as tornar protagonistas de uma ação transformadora e 

libertadora. Na verdade, vivemos um tempo em que toda uma cultura oficial ou dominante vai 

moldando os valores, os costumes, embotando a capacidade crítica e reflexiva das 

populações que, mais ou menos seduzidas pelo canto de sereia do consumo, se vão deixando 

iludir e adaptar ao sistema estabelecido. O quotidiano vai sendo conduzido e manipulado, 

quer pelos políticos quer pelos meios de informação, pela escola e às vezes pela própria 

família. Neste contexto, citamos Vega (1986) que contrapõe, à tendência geral de dominação 

do Homem, a educação do povo:  

O povo deve ser educado para a produção dos seus próprios meios de comunicação, 
devolvendo-lhe a fala, valorizando-o, libertando gestos. Transformar as nossas 
relações sociais e ir construindo um projeto alternativo para transformar as bases de 
sustentação do sistema dominante3.  

(Vega,1986:27/28) 

O Teatro pode assumir-se, então, como um meio de educar para uma ação promotora de 

processos de autonomia e de desenvolvimento. Propõe-se, assim, a utilização do Teatro 

como meio de Animação Sociocultural, trazendo-o para o seio da comunidade, fazendo com 

que ele aconteça com e na comunidade, ou seja, com a participação ativa das pessoas. É 

nesta perspetiva de dar o protagonismo aos atores sociais, que se insere o pensamento de 

Vega: 

É muito importante aproximar o teatro das diferentes comunidades, como também o é 
promover o teatro nas comunidades, para que estas sejam protagonistas e o utilizem 

                                            
3 Tradução própria. 
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como meio para comunicar os seus problemas fundamentais, em busca de soluções 
comuns, na procura de soluções comuns4. 

(Vega, 1986:29) 

 

Nesta linha de pensamento, apresentamos, também, a perspetiva de Úcar, ao defender que 

o Teatro, tomado na sua globalidade, é um tipo de Animação Sociocultural: 

Tanto considerado como espetáculo a que se assiste ou como criação autónoma de 
um grupo, o teatro pode situar-se na mesma linha que a animação sociocultural procura 
alcançar; basicamente pretende que as pessoas saiam da sua passividade, que se 
ponham em ação  e que assumam ou recuperem a sua autonomia5. 

(Úcar,1992:57) 

Com efeito, tanto o Teatro como a Animação Sociocultural convergem ao nível dos objetivos, 

que, de uma forma geral, consistem em fazer despertar as pessoas, para que tomem 

consciencia dos seus problemas e, mais importante, para que levem a cabo ações de 

mudança e de transformação. 

Caride (2000:26) considera mesmo a Animação e o Teatro como “práticas socioculturais em 

que se oferecem amplas possibilidades de convergência para a criatividade e a liberdade das 

pessoas”. 

Assim, desde a finalidade comum de desenvolvimento até às metodologias e técnicas 

utilizadas, a Animação e o Teatro estão intimamente ligados, trabalhando no seio da 

comunidade, muitas vezes (con)fundindo-se numa relação de total cumplicidade. Lopes 

(2006:342) fala-nos deste Teatro intimamente ligado às pessoas, às comunidades, apresenta-

nos um Teatro “(…) como um recurso ao serviço da pessoa, no sentido em que promove a 

participação, a relação, a criatividade, a expressividade e outras dimensões ligadas ao 

desenvolvimento social e pessoal.” É este fazer teatro com uma intencionalidade de mudar, 

de resolver problemas, ou seja, de problematizar a realidade, que queremos, aqui, destacar 

como um recurso inestimável da Animação Sociocultural.  

Como reforço desta dimensão educativa e social do Teatro, recorremos também ao 

pensamento de Vieites que, de uma forma muito clara, enfatiza a importância das atividades 

teatrais, no âmbito da intervenção social: “(…) a expressão teatral vinculada à intervenção 

social pode converter-se numa poderosa ferramenta para a participação, a emancipação e a 

transformação” (2012:62). 

                                            
4 Tradução própria. 
5 Tradução própria. 
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Nessa medida, Vieites (2012) sublinha a quase inevitabilidade de os profissionais que 

trabalham na área da educação, da educação social ou do desenvolvimento comunitário se 

encontrarem com o Teatro, ao longo das suas práticas profissionais. 

Neste contexto, passamos a apresentar duas perspetivas relativamente às características da 

expressão teatral: a perspetiva de Ventosa, citado por Lopes (2006) e a de Vieites (2000). 

Estes autores demonstram como o Teatro pode ser, de facto, um importante recurso da 

Animação Sociocultural: 

 

Quadro 3 – Características da expressão teatral 

Ventosa, através de Lopes Vieites 

É um meio de comunicação direta, 

propiciadora de uma interação 

comunicativa. 

Permite descobrir as capacidades 

expressivas, criativas e comunicativas; 

tomar consciência das suas necessidades e 

desenvolver novas competências. 

Constitui um modelo organizativo, pois 

facilita o encontro entre indivíduos. 

Permite descobrir o grupo, facilitando a 

aprendizagem social e uma socialização 

positiva e crítica. 

Suscita, dinâmicas de integração social, de 

criatividade, de participação e de educação 

- as três dimensões da Animação 

Sociocultural: social, cultural e educativa. 

Converte a situação dramática num espaço 

para a experimentação, a investigação e a 

aprendizagem social. 

Permite a utilização de um método crítico e 

libertador – favorece a representação da 

realidade. 

Permite desenvolver processos de trabalho 

conjunto. 

Proporciona a valorização do processo em 

detrimento do conteúdo. 

Promove a criatividade e o pensamento 

divergente. 

Promove a expressividade do corpo, 

libertando as pessoas de medos e 

inibições. 

Potencia a autoestima e ativa a 

participação social. 

 
Permite criar quadros permanentes de ação 

e de reflexão. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Lopes (2006:344/345) e Vieites (2000:113/114). 
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Pretende-se, com este quadro, sintetizar as características da expressão teatral que mais a 

aproximam da Animação Sociocultural, mais especificamente no âmbito concreto da 

Animação Teatral. 

Em jeito de síntese apresentamos, agora, as finalidades do teatro como metodologia de 

intervenção sociocultural, segundo a perspetiva de Úcar: 

Procura que as pessoas se encontrem a si mesmas em interação com os outros; que 
descubram aspetos desconhecidos das próprias personalidades e que aprendam a 
rentabilizá-los com vista a uma maior felicidade e equilíbrio pessoal ou interativo; 
procura que aprendam a auto-organizarem-se para enfrentar um problema coletivo. Por 
fim, busca criar um tecido sociocultural forte que fundamente a procura organizada de 
uma melhoria substantiva da qualidade de vida de uma comunidade6. 

(Úcar,1992:59) 

A Animação Teatral é, pois, um âmbito da Animação Sociocultural, pelo que desenvolve uma 

ação no contexto da comunidade, numa dupla perspetiva, sociocultural e socioeducativa.  

Mas como surgiu e o que se entende, então, por animação teatral?  

2.2.1. Antecedentes da Animação Teatral 

Procurar os antecedentes da Animação Teatral conduz-nos inevitavelmente às origens do 

Teatro que, segundo Barata (1979) se prendem com os primórdios das manifestações 

religiosas. Com efeito, através dos estudos de vários antropólogos, verificamos que em 

épocas muito remotas, nas sociedades antigas, as comunidades marcavam os 

acontecimentos da vida natural através da encenação de celebrações sagradas.  

Huizinga caracteriza esses rituais como a representação de acontecimentos cósmicos e 

naturais: “(…) o ritual é, principalmente, constituído por espetáculos, representações, 

desempenhos dramáticos e atualizações imaginativas que se operam por meio de um 

intermediário (…)”(2003:31). Assim se festejava a mudança das estações, o amadurecimento 

das culturas, a vida de homens e animais. Leo Frobenius, citado por Huizinga, crê que o 

Homem começou por assimilar os fenómenos do mundo que o rodeava, tendo, assim, 

concebido a ideia de tempo, de espaço, do sol e da lua. A partir daí, segundo este antropólogo, 

o Homem “(…) faz uma encenação sagrada desta ordem processional da existência na qual 

e através da qual atualiza de novo ou recria os acontecimentos representados, ajudando à 

manutenção da ordem cósmica” (2003:32). Existe, pois, a ideia de que a representação traz 

                                            
6Tradução própria. 
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a reposição de uma certa ordem mais elevada do que aquela em que se vivia. Huizinga 

relaciona, ainda, a encenação e a representação destes rituais com o jogo: 

Desenrola-se num terreno de jogo que é, literalmente, «delimitado com estacas» e, 
além do mais, é representado como um ato festivo, ou seja com alegria e liberdade. 
Para este fim é previamente definido um espaço sagrado, um mundo real e efémero 
que lhe é próprio. Mas quando o jogo acaba o seu efeito não se perde. Pelo contrário, 
continua a espalhar o seu brilho sobre o mundo vulgar do exterior, uma influência 
salutar que proporciona segurança, ordem e prosperidade para toda a comunidade até 
ao advento da próxima época de representações sagradas. 

 (Huizinga,2003:30). 

Ora, parece-nos, a partir dos autores citados, bastante evidente a presença, nas sociedades 

antigas, de práticas que podem ser consideradas teatrais, como Huizinga refere “o rito é um 

dromenon, que significa «objeto de um ato», um ato, uma ação. O papel desempenhado, ou 

seja, a substância da ação, é um drama (…)” (2003:31). Assim, julgamos que é lícito 

considerar que os antecedentes da Animação Teatral podem encontrar-se também nas 

cerimónias rituais, mágicas, uma vez que integravam toda a comunidade, que dessa forma se 

envolvia e unia em torno de crenças e valores comuns. 

2.2.2. Origens e evolução da Animação Teatral 

A Animação Teatral (AT) terá tido origem em movimentos e programas de difusão teatral muito 

variados, em experiências de prática teatral, em meios sociais, culturais e educativos também 

diversos. Recuando no tempo, Vieites considera que a AT poderá ter tido origem nos ideais 

da Revolução Francesa, nas experiências de Educação Popular e “na consequente 

formulação de um teatro popular e de orientação social que se vai conformando desde finais 

do século XIX.” (2000:101). O autor faz referência ao teatro popular e social que se realizava 

em contraste com o “teatro burguês”, representando já uma prática comunitária que dava voz 

aos menos favorecidos.  

Neste contexto, Vieites (2000) destaca, também, a ação dos movimentos e programas 

impulsionados por grupos de teatro ou por pessoas ligadas ao teatro que surgiram na América 

Latina, nos anos 60 e 70. O autor refere-se especificamente ao trabalho de grupos como El 

Gapón do Uruguai, Teatro de la Resistencia, do Chile, Teatro Abierto, da Argentina e a 

Augusto Boal e ao Teatro Arena, entre outros. A partir da pedagogia do oprimido de Paulo 

Freire, Boal desenvolveu o Teatro do Oprimido, assim como um conjunto de propostas que 

vieram influenciar, até hoje, as práticas teatrais, sobretudo na sua relação com a comunidade, 

como o teatro fórum, teatro invisível, teatro didático ou o teatro jornal. O teatro assumia, então, 

um caráter de intervenção social, com objetivos educativos, culturais e políticos, ao serviço 

dos desfavorecidos e dos excluídos.  
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Não podemos deixar de referir, neste ponto, o papel determinante que desempenhou o Teatro, 

em Portugal, a partir da Revolução de abril de 1974. Com efeito, o Teatro revestiu-se de 

especial importância como meio de intervenção social, junto das populações, no sentido de 

dar resposta aos problemas e necessidades mais prementes, como se depreende das 

palavras de Lopes “ (…) pela via do Teatro foi possível alfabetizar, foi possível partilhar 

saberes, pelo Teatro as pessoas foram ensinadas a participar e a tornarem-se cidadãos com 

cidadania plena” (2012:145). 

Assim se desenvolveram processos de participação ativa no seio de cada comunidade, 

dinâmica que se estendeu a todos os setores de atividade como testemunha, ainda, Lopes: 

O Teatro era feito por operários, camponeses, estudantes, bancários, profissionais 
liberais e isto permitiu que os anos entre 1974 a 1980 gerassem uma grande 
densidade participativa e que pela via do Teatro o ser humano se tornasse mais 
solidário, mais autónomo, mais comprometido com o seu desenvolvimento social, 
cultural e educativo. 

(Lopes,2012:145) 

Nas práticas teatrais no seio das comunidades ou noutras que surgiam, por vezes, 

espontaneamente, em diversas associações ou grupos, podemos encontrar mais uma das 

fontes da Animação Teatral.   

Por fim, outra das fontes da AT estará, ainda, na opinião de Vieites (2000), nas correntes de 

renovação da escola que surgiram na América e na Europa, a partir de finais do século XIX e 

que consubstanciam a expressão dramática e expressão teatral. O autor refere a este 

propósito educadores como Caldwel Cook ou Peter Slade, em Inglaterra, Winifred Ward nos 

USA, Léon Chancerel em França ou Courtney, como principais impulsionadores de uma 

perspetiva educativa das práticas teatrais e da educação teatral nos primeiros níveis do 

ensino.  

2.2.3. Conceito 

Diversos autores têm contribuído para clarificar o conceito Animação Teatral (AT). Vieites 

(2000:75/76) considera-a recente, relativamente à Animação Sociocultural, dentro da qual ela 

se terá desenvolvido, transformando-se num novo âmbito, como aconteceu com a animação 

desportiva, turística ou musical. Lopes (2006:342), ao analisar as relações entre Animação 

Sociocultural e Teatro, refere que o teatro “(…) foi um dos seus mais preciosos recursos 

através da aplicação das suas diferentes técnicas em programas de Animação Sociocultural”. 

Distingue a esse nível três modalidades de intervenção: o Teatro como estratégia de 

Animação Sociocultural, a Animação Teatral e o Teatro na Animação Terapêutica. Neste 
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contexto, o autor distingue Teatro como meio de Animação Sociocultural de Animação Teatral 

por esta “admitir a existência de espetadores e promover o teatro como uma tecnologia, ao 

serviço de uma determinada estratégia social, cultural e educativa”. (idem:350). Assim, a 

Animação Teatral implicará a preparação “de uma peça, de uma situação dramática ou até de 

um improviso, atempadamente idealizado, que vai servir para formar e informar, estimular as 

consciências e provocar reações nas pessoas” (ibidem).  

Na sua obra Animação Sociocultural, em Portugal, Lopes (2006:350-354) destaca três 

conceções de Animação Teatral, que passamos a referir de forma sintética, no seguinte 

quadro: 

Quadro 4 – Três conceções de Animação Teatral 

 

Forma – DGAEE – nº 

25, junho, 1987 

(publicação para 

Formadores e 

Animadores-l 

monitores da Direção- 

Geral de Apoio e 

Extensâo Educativa) 

1. Animações –espetáculos: espetáculos trazidos de fora, 

centrados num tema, seguidos de debate 

2. Trabalho de animação fora da escola ou centro de 

formação sobre um espetáculo que se realiza num espaço 

teatral com apresentação prévia ou debate no final. 

3. Animações de informação e de contacto sobre o teatro em 

geral. 

4. Experiências pontuais ou seguidas de jogo dramático ou de 

expressão corporal em que os formandos e os formadores 

representam. 

 

 

 

 

 

 

Conceção associada 

às correntes de teatro 

latino-americano – 

Boal (1977) 

 

O teatro deve assentar nas vivências do povo e ser para o povo. 

Teatro propaganda – forma de Animação Teatral que visa 

sensibilizar o público para uma situação política ou social. 

Teatro didático – Pretende-se despertar consciências, mobilizar 

para a resolução de problemas. A ação tem lugar principalmente ao 

ar livre, nas ruas, nas praças. Teatro comprometido com o 

desenvolvimento da pessoa. 

Teatro jornal – Produzido pelo povo e a ele destinado cujos 

principais são: ensinar a ler corretamente, apresentar a notícia 

diretamente ao espetador, não representar as cenas mas vivê-las, 

demonstrar que o teatro pode ser praticado por qualquer pessoa e 

em qualquer lugar. 

 

 

  

Conceção ligada ao 

contexto cultural 

francês 

 

Privilegia a educação e a cultura. Pretende qualificar as pessoas 

para a receção dos bens culturais. 

Coloca a ênfase no animador que gera as condições para a 

produção e receção da ação teatral.  

Fonte: Elaboração própria, a partir de Lopes (2006:350-354) 

Ventosa dá também o seu contributo para a definição da Animação Teatral considerando-a: 
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O produto de uma prática sociocultural inovadora que surge quando uma 
determinada função cultural – ASC – se realiza por meio de uma determinada 
expressão artístico-cultural – o teatro – com a finalidade de conseguir os objetivos 
da Democracia Cultural. 

(Ventosa,2000:192). 

Outros autores, como Caride estabelecem uma relação direta entre a Animação Teatral e o 

desenvolvimento comunitário. Este autor afirma que a AT é, não só “uma derivação da 

Animação Sociocultural para o teatro” (2000:27), mas também e sobretudo “uma via 

privilegiada para a comunicação social e para o desenvolvimento das comunidades” visto que 

um dos princípios basilares do “desenvolvimento comunitário é a participação das 

comunidades no seu próprio processo de desenvolvimento” (ibidem). 

Também Úcar destaca o impacto da AT nas pessoas, definindo Animação Teatral como “o 

conjunto de práticas socioeducativas com pessoas, grupos ou comunidades que, através de 

metodologias dramáticas ou teatrais, origina processos de criação cultural e persegue o 

empoderamento dos participantes” (2000:223). Relativamente às atividades da Animação 

Teatral, Úcar aponta como características distintivas o facto de “perseguirem o 

empoderamento dos participantes” e “originarem ou possibilitarem processos de criação 

cultural através de procedimentos, técnicas ou recursos teatrais” (ibidem). 

Atendendo a uma necessidade teórica de concetualização, Úcar (2006) apresenta as 

principais características da Animação Teatral: 

- Dupla funcionalidade: ela pode ser um meio, enquanto ferramenta cultural para a formação 

das pessoas e a apropriação da cultura, e/ou um fim, na medida em que se assume como a 

expressão e o produto cultural que possibilita comunicar e expressar as identidades culturais 

de um grupo ou comunidade. 

- É um ponto onde confluem o teatro, a cultura e a animação sociocultural: 

Uma metodologia de trabalho antropológico, educativo e artístico tão plural, tão 
versátil e tão enriquecedora como a AT, só pode tornar-se compreensível como 
confluência e diversidade de formas de trabalho e como ponto de interseção de 
histórias e tradições e, por último, como convergência de modelos e de correntes 

tanto teóricas como práticas (idem:120) 7 . 

- É uma modalidade específica da Animação Sociocultural cujos processos educativos são 

participativos, vivos, humanos e descontraídos. 

Úcar defende, ainda, que, do ponto de vista antropológico, a Animação Teatral se rege pelo 

modelo da democracia cultural que visa, entre outros objetivos, desenvolver processos de 

                                            
7 Tradução própria. 
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empoderamento que consistem em “processos de autodeterminação cultural através dos 

quais pessoas, grupos e comunidades se dotam de recursos para poderem participar, em 

situação de igualdade nas esferas do poder” (2006:121).  

Julgamos que, a partir de todas as conceções de Animação Teatral apresentadas, se pode 

de facto concluir que a AT tem uma importância fundamental no desenvolvimento comunitário 

e local, sobretudo se tivermos em conta as suas dimensões, quer ao nível do corpo teórico 

quer no campo das realizações práticas. Com efeito, ela integra práticas de caráter educativo, 

cultural e social que vão ser determinantes na transformação das pessoas, dos grupos e das 

comunidades. Como nos diz Bento, a articulação entre a AT e o desenvolvimento comunitário 

faz-se “(…) a partir de atividades facilitadoras de dimensão dupla: de abertura de horizontes 

e de desenvolvimento pessoal e humano. É, no fundo, essa capacidade que o Teatro tem, em 

atuar numa dupla dimensão sociológica e pedagógica, micro e macro social” (2012:115). 

Encarada nesta perspetiva, a Animação Teatral potencia a intervenção em âmbitos e 

contextos diversificados, na medida em que pode ser uma prática cultural, artística e 

educativa, que se operacionaliza, através de programas, finalidades e objetivos ajustados aos 

contextos e aos destinatários da sua ação.  

Assim, constatamos a existência de programas de intervenção na comunidade que se 

direcionam para públicos diversos, considerando as especificidades das necessidades dos 

grupos, mas também, o espaço geográfico em que eles se inserem. Em termos de 

destinatários, a ação pode programar-se para todas as faixas etárias, sendo de vital interesse 

a promoção de processos que favoreçam a interação intergeracional. Existem relatos de 

intervenções que comprovam precisamente as enormes potencialidades do Teatro, junto de 

públicos de diferentes idades, como nos dá conta o professor Hector M. Posé (2000) a partir 

da experiência vivida na Escola Municipal de Atividades Escénicas (EMAE) em que participam 

pessoas a partir dos quatro anos de idade. 

Também do ponto de vista dos contextos em que os destinatários se integram, há uma grande 

diversidade, como por exemplo, as escolas, os hospitais, as instituições de acolhimento e 

apoio social, os estabelecimentos prisionais, as associações, entre outros. Noutra dimensão, 

podemos encontrar ações especificamente programadas, quer para os contextos urbanos 

quer para contextos rurais. Ações que implicam diretamente a comunidade desde a sua 

conceção até à avaliação. A título ilustrativo registamos o testemunho de Lopes sobre o 

trabalho desenvolvido em Trás-os-Montes, aquando da representação dos autos, salientando 

a envolvência das populações: «No decorrer do auto, a aldeia é transformada num enorme 
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palco ao ar livre, onde, durante 3 a 4 horas, se assiste à ação dramática que, normalmente, 

envolve perto de 70 “atores”» (2006:348-349). 

Por último, a intervenção pode ser orientada para áreas concretas como por exemplo: a 

educação para o consumo, educação cívica, animação para a leitura, animação terapêutica, 

educação para a saúde, educação patrimonial, entre outras. 

Surgem, então, por todo o lado, uma multiplicidade de projetos de intervenção, de entre os 

quais selecionámos alguns que nos pareceram bastante significativos, tendo em conta o 

impacto e os resultados da sua prática, no seio das comunidades.  

2.2.4. Projetos de intervenção comunitária 

i. Associação Panmixia (Porto, Portugal) 

O grupo de teatro Panmixia faz, desde 2001, aquilo a que um dos seus fundadores, José 

Carretas apelida de Teatro com Os Outros, ou seja, desenvolve um trabalho que se pode 

intitular de “intervenção cultural, ou sociopolítica, ou teatro comprometido” (2012:201), Com 

estatuto de associação, surge em 2003, pela vontade e iniciativa de diversos criadores e 

agentes culturais da cidade do Porto: Amélia Lopes, Francisco Beja, José Carretas, Margarida 

Wellenkamp. Estes criadores constituíram um grupo artístico “cujo projeto assenta na criação 

teatral e na produção de objetos artístico-culturais diversificados” (http://panmixia-

teatro.blogspot.pt). 

Nesta ação desenvolvida com diferentes comunidades da cidade do Porto, o encenador 

destaca três projetos: 

A Tituria (2001) – Espetáculo sobre uma cadeia para menores, situada no Porto, que 

representa uma memória da infância de José Carretas. Integrou atores amadores da 

Associação de Moradores da Bouça, jovens detidos na Tutoria atual que hoje se chama 

Colégio de Santo António, e jovens da Obra Social de Frei Gil. 

Ilhas (2004) – Espetáculo sobre uma forma de habitação do Porto. Integrou atores da 

Associação de Moradores de Bouças, para além de outros atores amadores dispersos. 

O Rio (2005) – Espetáculo concebido, a partir dos suicídios que ocorriam na ponte de D. Luís, 

no Porto. Este espetáculo integrou, também, 18 atores amadores 

Citamos a página Web da Associação Panmixia, onde se apresentam os traços identificadores 

da sua singularidade: 
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 (…)uma dramaturgia desenvolvida no interior dos processos de construção de 
espetáculos; temáticas relativas à realidade e mitos nacionais; sensibilidade às 
dinâmicas urbanas e à história do país e da região; afinidades renovadas em cada nova 
produção entre pessoas de diversas áreas (literatura, encenação, interpretação, luz, 
som, gestão cultural, etc.); desenvolvimento de parcerias e trabalhos de colaboração 
com elementos da comunidade e com diversas associações e coletividades da Região 
Norte; a edição de objetos (livros e DVD) que prolongam e registam de forma duradoura 
as inquietações, reflexões e questionamentos suscitados pelos espetáculos realizados; 
a concretização de atividades em espaços não convencionais, promovendo um diálogo 
entre ambiente físico, cenografia e temática abordada. 

(http://panmixia-teatro.blogspot.pt/) 

 

Terminamos, registando os trabalhos mais recentes que continuam a seguir a linha de 

atuação da associação, em estreita ligação à comunidade: 

2011 - "Memórias do LIMiA” texto e encenação de José Carretas; “O Poço" texto de José 

Carretas e encenação de Pedro Fiúza; “Meia de Leite Direta”, “O Tripeiro Anónimo" e “Jogo 

da Glória em Miragaia”, criações para o Manobras no Porto 2011; “A Porta da Traição" texto 

de José Carretas, Ana José Oliveira e Victor Sismeiro e encenação de José Carretas.  

2012 - "Liturgia” texto de José Carretas e Jorge Louraço e encenação de Pedro Fiuza; "bARCA 

da Memória para 2012" criação para o Manobras no Porto 2012; “O Olhar Português" texto e 

encenação José Carretas em coprodução com Guimarães 2012 CEC. 

ii. PELE, Espaço de Contacto Social e Cultural  

A PELE nasceu no Porto em 2007 e é uma Associação sem fins lucrativos com o objetivo de 

promover o desenvolvimento humano e social através da Arte.  

Elementos que integram a Associação: Hugo Cruz, João Pedro Correia, Maria João Mota, 

(cofundadores), Artur Carvalho e Patrícia Costa. 

Para a prossecução do seu objetivo, a associação centraliza a sua ação em quatro áreas: 

- Socioeducativa: promoção da integração social através da Arte, em diferentes 
territórios; 

- Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto: desenvolvimento e multiplicação da 
metodologia do Teatro do Oprimido em contexto escolar e comunitário; 

- Artística: produção e apoio à criação artística, quer promovidas pela Associação, quer 
no apoio a projetos emergentes; 

- Formação: desenvolve ações de formação dirigidas à população em geral e a 
profissionais de várias áreas: artes, saúde, educação, ciências sociais e humanas… 

 (http://www.apele.org). 
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De entre os inúmeros projetos que a Associação desenvolve, optámos por registar dois: 

- O projeto LGT (Lagarteiro) MEXE promovido pela PELE desde 2009, no âmbito da Iniciativa 

Bairros Críticos, contempla a realização de uma série de ações de natureza técnica e 

pedagógica recorrendo às ferramentas artísticas, pretendendo desenvolver um trabalho de 

base local que envolva a população com a intenção de potenciar a interligação entre a 

intervenção em curso, as instituições da Cidade e do Bairro.  

Atividades desenvolvidas no âmbito deste Projeto: 

“ORQUESTRA LGT_MEXE ouvir a orquestra: 

Esta orquestra parte da seguinte premissa: Todas as pessoas têm o direito e a 
capacidade de fazer e criar música. Assim este projeto intergeracional dará ênfase à 
variedade e diversidade de músicas que refletem e enriquecem a vida cultural da 
comunidade e dos participantes. 

ESPAÇO_M  ouvir reportagem: 

Um espaço dirigido a Mulheres que através das linguagens artísticas se transforma um 
espaço de encontro, partilha, descoberta e de empoderamento individual e coletivo, 
conduzindo a outros percursos formativos, à sua empregabilidade e consequente 
inclusão social. 

GRUPO DE TEATRO-FÓRUM // JOVENS 

O Teatro do Oprimido é usado como meio de desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais, de participação ativa, de promoção da consciência cívica e 
consequentemente de desenvolvimento social e comunitário permitindo o ensaio de 
alternativas para situações que se revelem como opressões na vida quotidiana. 

LGT_MEXE c/ TÉCNICOS 

Propõe a realização de diferentes momentos de ludicidade, reflexão e partilha 
utilizando as expressões artísticas como ferramentas desinibidoras e facilitadoras da 
comunicação/interação entre os técnicos que constituem as parcerias da Iniciativa 
Bairros Críticos. 

PAIS_MEXEM … Ao fim da tarde 

Através do potencial criador e criativo das artes, esta proposta visa a promoção das 
competências pessoais e sociais que contribuam para o desenvolvimento de relações 
de afeto e de segurança, responsáveis e construtivas, dentro das famílias, promovendo 
ainda o seu sentido de pertença à comunidade que as envolve. 

GRUPO DE TEATRO-FÓRUM // ADULTOS” 

(http://www.apele.org/site/pele-projetos/) 

- Projetos desenvolvidos em contextos prisionais: 

O Entrado (início em 2009) – surge a partir de uma parceria da PELE com o Imaginarius e o 

Estabelecimento Prisional do porto 
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Um dos objetivos deste projeto teatral passa pela criação, dinamização e autonomização de 

um grupo de teatro no EPP, contribuindo para fortalecer o questionamento das perceções 

construídas sobre os reclusos por parte da população em geral no sentido de facilitar a sua 

reintegração social. Envolveu 30 reclusos e foi feito com base na pesquisa das suas histórias 

e memórias. 

ENTRADO, espelho das vontades dos reclusos, propõe ao público um percurso por 
alguns dos espaços do EPP revelando sensações, obstáculos, experiências, 
perceções sobre a vivência de um contexto prisional. De uma forma sintética, o 
espetáculo fala de vidas antes de entrarem na prisão, do momento em que entram na 
prisão, das passagens pela prisão e da saída, real ou imaginada. A proposta é seguir 
estes trajetos tocando nas dimensões da culpa e do perdão como incontornáveis na 
vida.  

(http://www.apele.org/site/pele-projetos/) 

Inesquecível Emília (2012) – Projeto desenvolvido no âmbito do Personal Effectiveness and 

Employability Through the Arts (PEETA), um projeto europeu inserido no Programa Leonardo 

da Vinci, cujo objetivo é a certificação de competências básicas através de projetos artísticos 

com pessoas reclusas. Participaram quinze mulheres de várias nacionalidades que, a partir 

das cartas que gostariam de ter recebido durante o período de reclusão, integraram o 

processo criativo da peça. 

Segundo Hugo Cruz, da PELE, “este espetáculo procura ser um elogio à capacidade infinita 

de continuarmos a perseguir as nossas utopias quando tudo parece já mais que vazio” 

(http://www.gazetadosartistas.pt/). 

iii. Teatro Umano: Projetos de Teatro e Comunidade, arte e Participação Social 

(Amadora, Portugal) 

Este é mais um exemplo de projeto de teatro social e da comunidade que existe desde 1998. 

Após consulta da sua página Web, ficamos a conhecer a missão deste projeto que reitera a 

intencionalidade de intervenção na comunidade: 

Despertar um território através dos seus valores simbólicos com e para as pessoas 
(teatro e comunidade). 

Promover o teatro participativo nas diferentes comunidades da Amadora, através de 
projetos de teatro sénior, trabalho com escolas (Pré-escolar,1º 2º 3ºciclo e 
secundário) teatro intergeracional e workshops abertos à população em geral. 
Apoiados numa lógica de desenvolvimento comunitário e social. 

Promover a expressão artistica e criativa enquanto estratégia emancipadora de 
desenvolvimento social e humano. 

(www.teatroumano.com) 

http://www.teatroumano.com/
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Ao nível das metodologias, são privilegiadas as metodologias participativas de mediação 

cultural: “dramaturgia do social, pedagogia de projeto, teatro debate, métodos de 

desenvolvimento comunitário, ativadores criativos, técnica de problem solving, criatividade 

aplicada e teatro imagem” (www.teatroumano.com). Estas metodologias têm por finalidade 

“resgatar, desenvolver e redimensionar o teatro, tornando-o um instrumento eficaz na 

compreensão e na busca de alternativas para problemas sociais e interpessoais”. (idem) 

A coordenação do projeto de teatro social está a cargo de Rita Wengorovius, sua diretora 

artística, atualmente a realizar um doutoramento em “Teatro Sociale e di Comunitá” na 

Universidade Católica de Milão em parceria com a Universidade de Aveiro 

 

iv. GTO LX – Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa – “organização não 

governamental empenhada em estimular a participação ativa e consciente dos 

cidadãos na construção da sociedade” (http://www.gtolx.org/). 

Esta organização desenvolve um trabalho com as populações mais desfavorecidas, 

organizando “grupos comunitários de Teatro Fórum que criam espetáculos a partir de 

situações reais por si vivida e que são, posteriormente apresentadas à comunidade” 

(http://www.gtolx.org/). 

v. Alguns Grupos de Teatro do Oprimido no mundo lusófono: 

- Grupo do Teatro do Oprimido de Maputo (Moçambique) que apresenta como finalidade: 

 “Visa a difusão das Técnicas Alternativas de Comunicação em Moçambique e a 
dinamização da cultura, tornando-a um instrumento eficaz para a formação e educação 
comunitária com base na apresentação e debate de ideias, promovendo a Cultura de 
Paz e busca coletiva de soluções para problemas que afetam o desenvolvimento da 
comunidade”  

(http://www.gtomaputo.blogspot.com) 

- Grupo de Teatro do Oprimido de Luanda (Angola) em cuja página Web está definida a sua 

metodologia: “O Teatro do Oprimido é um método estético que sistematiza Exercícios, Jogos 

e Técnicas Teatrais que objetivam a desmecanização física e inteletual de seus praticantes, 

e a democratização do teatro”     (http://gtoangola.blogspot.pt). 

 

- Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro (Brasil). Esta organização surgiu em 1986 

e centra a sua ação no desenvolvimento da metodologia do Teatro do Oprimido em 

laboratórios e seminários de caráter permanente onde são concebidos e produzidos 

espetáculos teatrais, segundo a Estética do Oprimido. 

http://www.teatroumano.com)/
http://www.gtolx.org/
http://www.gtomaputo.blogspot.com/
http://gtoangola.blogspot.pt/
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A filosofia e as ações desta instituição visam à democratização dos meios de produção 
cultural, como forma de expansão intelectual de seus participantes, além da 
propagação do Teatro do Oprimido como meio, da ativação e do democrático 
fortalecimento da cidadania. O CTO implementa projetos que estimulam a participação 
ativa e protagônica das camadas oprimidas da sociedade, e visam à transformação da 
realidade a partir do diálogo e através de meios estéticos.  

(http://ctorio.org.br) 

 

http://ctorio.org.br/
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CAPÍTULO III - O TEATRO NA EDUCAÇÃO 

3.1. As atividades dramáticas e a Educação – Perspetiva 
diacrónica 

O teatro e a educação estiveram ligados desde sempre, sendo que em cada época essa 

relação se revestiu de especificidades próprias.  

Se considerarmos o período que corresponde à Antiguidade, deparamos com formas e 

sistemas educativos em que sobressai já o caráter educativo do teatro. Acontece na educação 

ateniense através da declamação das obras dos poetas, em particular de Homero. Courtney 

refere que essa declamação era feita com “todos os recursos teatrais – inflexão, expressão 

facial e gestos dramáticos.” (1987:4). Este autor destaca ainda a importância do Teatro como 

instrumento educativo junto dos mais desfavorecidos, na medida em que divulgava o 

conhecimento dos grandes autores: “O teatro, em todos os seus aspetos foi a maior força 

unificadora e educacional do mundo ático.” (1987:5).  

Platão defendia que a educação deve usar como estratégia o jogo, uma vez que, no seu 

entender, as crianças deveriam desenvolver-se sem constrangimentos, isto é de uma forma 

lúdica. No entanto, este autor excluiu o Teatro da Educação por ser uma imitação da realidade 

que, por si, já é uma cópia da verdade. Nesse sentido, acaba mesmo por atribuir ao teatro 

uma certa periculosidade para a sociedade, porque pode “levá-la a sucumbir a emoções que 

deveriam ser subjugadas” (Courtney, 1987:6). 

Também Aristóteles deu importância ao jogo na educação, tanto no combate à indolência 

como com fins terapêuticos, como atividade relaxante. Afasta-se do pensamento de Platão ao 

defender que o Teatro não imita a realidade, mas sim ideias abstratas e que a imitação faz 

parte da natureza humana. Sob a sua ótica a aprendizagem pela imitação torna-se um prazer 

inteletual, passando a introduzir a teoria da catarse:  

Aristóteles considerava que as emoções despertadas pela tragédia purgavam a 
alma como um remédio (…) a influência da teoria da catarse foi dupla: primeiro 
provendo o drama de um significado emocional; e, segundo, definindo a atitude 
trágica como contendo os elementos opostos de piedade e medo. 

(Courtney.1987:7) 

No período romano, a ideia de que o teatro é imitação manteve-se e assumia um caráter 

educativo, na medida em que transmitia ensinamentos morais. Segundo Courtney, Horácio 

reconhecia no teatro uma dupla dimensão, a de entreter e educar. Outros autores retomaram 
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o pensamento de Platão, como Séneca que considerava o teatro contrário à aprendizagem, 

uma vez que distraía do trabalho mais sério. 

A Idade Média foi marcada por um certo neo-platonismo que resultou, num primeiro momento, 

num afastamento do teatro do âmbito educativo. Este período muito marcado pelo poder da 

Igreja, proibiu praticamente o teatro  e perseguiu os que acolhiam os atores.  

No entanto, a partir do século IX, começou a verificar-se alguma mudança, sobretudo com a 

ação de Carlos Magno que abriu escolas e mosteiros um pouco por toda a Europa. Mais tarde, 

os estudos sobre Aristóteles foram retomados e com eles proporcionou-se a “reavaliação do 

teatro” (Courtney,1987:9). Foi com S. Tomás de Aquino que se fundaram as bases do Teatro 

litúrgico, na medida em que deu “plena aprovação à representação, desde que fosse 

recreação, e aos jogos e divertimentos, se propiciassem relaxamento, depois de trabalho 

sério”(ibidem). Desenvolveu-se, então, um teatro religioso destinado a uma melhor 

compreensão da fé, por parte de uma população de analfabetos. 

A época que se seguiu, o Renascimento, retomou o estudo dos clássicos e, com eles, o Teatro 

voltou a estar presente e a ser valorizado. Formaram-se associações de estudiosos, por toda 

a Itália, que divulgaram a arte dramática. A primeira foi a Academia Romana de Pomponius 

Laetus onde se encenavam peças latinas. A ação destas academias foi muito importante, 

visto que os seus membros eram professores que acabavam por divulgar o teatro junto das 

crianças. 

Desta forma, no século XVI, as atividades dramáticas estavam de certa forma,  presentes num 

grande número de escolas, tornando-se frequentes as encenações escolares. Em Inglaterra, 

as escolas dos Tudors tornaram-se conhecidas pela sua tradição dramática, em que o Teatro 

era utilizado com fins educativos, quer para o estudo dos autores clássicos, quer para a 

aprendizagem da língua materna. Para além da encenação, começaram a produzir-se 

comédias em inglês, dando origem à dramaturgia inglesa.  

No início do século XVII, é também de assinalar a ação dos jesuitas em cujas escolas se 

escreviam e representavam peças. Courtney dá-nos conta do pensamento de Sir Philip 

Sidney, para quem o “teatro deveria ensinar e divertir” e de Montaigne que “acreditava que a 

criança não deve tanto repetir quanto atuar sua lição” (1987:12). 

Depois de uma época em que apenas era tolerado nas escolas, o Teatro foi recuperado, no 

final do séc XVIII, com o pensamento romântico. Courtney expõe o pensamento de Goethe 

relativamente ao teatro escolar: “ (…) tem um efeito benéfico tanto sobre o espetador quanto 

sobre o ator: exige grandes habilidades de memória,  gesto e disciplina interna” (1987:16). 
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Goethe valoriza também a improvisação, na medida em que liberta os pensamentos mais 

íntimos e desenvolve a criatividade. 

A ideia de que a educação deve ser feita através do jogo é recuperada por Rousseau ao 

defender que, na primeira educação, se devem respeitar os instintos naturais da criança. E, 

apesar de aceitar o teatro profissional como algo útil, Rousseau um papel fundamental na 

determinação do valor do jogo na aprendizagem: “É principalmente por todo esse seu 

pensamento natural, calcado no jogo da criança, que ele adquire importância para os 

pensadores futuros” (Courtney.1987:18). 

Posteriormente, diversos estudiosos da área da Psicologia do Desenvolvimento, viriam a 

recuperar a ideia da importância do jogo no desenvolvimento do ser humano, quer ao nível 

psicológico quer ao nível cognitivo, pelo que não poderia desligar-se do processo educativo. 

Piaget, citado por Sousa, afirma que “o jogo simbólico é uma atividade natural da criança onde 

ela desenvolve de modo muito especial as suas capacidades intelectuais” (2003:18). Sousa, 

reportando-se aos estudos de Erickson, Smilanski e Brunner, destaca a importância do “jogo 

imaginativo, o meio através do qual a criança adquire o seu senso de individualidade e 

desenvolve a sua capacidade de relacionação social (Sousa.2003:18).  

Em 1931, J. Coupeau defendia já “o jogo de faz-de-conta da criança como uma das principais, 

senão a principal, metodologia educacional” (Sousa.2003:23). Leon Chancerel, discípulo de 

Coupeau, dedica-se ao estudo desta perspetiva educativa do jogo integrando-o na escola e 

na sala de aula. Alerta, no entanto, para a distinção entre Teatro para crianças e Teatro com 

crianças. Nesse sentido, Chancerel, citado por Sousa deixa algumas orientações aos 

educadores que, na sua opinião, devem ter alguma formação na área do teatro:  

O educador tem dois grandes objetivos a atingir: 

A.    Proporcionar às crianças os meios de expressão mais completos possíveis. 
B. Formar ao mesmo tempo o seu senso artístico, o seu senso social, o seu 

caráter (1936).  
(Sousa,2003:25) 

 

Sousa apresenta-nos, ainda, o pensamento de Herbert Read no que diz respeito às relações 

entre a Educação e a Arte: 

H. Read concebe as artes como o meio mais eficaz para se efetuar a educação, 
propondo o jogo, a espontaneidade, a inspiração e a criação como objetivos 
imediatos de uma intervenção lúdico-expressivo-criativa que envolve o drama, a 
música, a plástica, a verbalização e a escrita. 

 (Sousa,2003:27). 
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Peter Slade deu também, segundo a análise de Sousa (2003), um importante contributo para 

a compreensão das ligações do teatro à educação, distinguindo “drama” no âmbito educativo, 

mais vocacionado para o autodesenvolvimento da criança, e o “ensino do drama” cujo objetivo 

seria, segundo ele, a formação de atores.  

Nesse sentido, Slade define claramente e sintetiza as caraterísticas educacionais do drama 

infantil: 

Quadro 5 – Características Educacionais do Drama Infantil 

  A Combinação especial de atividades mentais, emocionais e físicas, que absorbem toda a 
energia da pessoa. 

B Uma oportunidade natural para a prática da verbalização, como um instrumento de 
expressão, envolvendo também aspetos técnicos de correção da dicção. 

C Uma ocasião que requer a cooperação e o trabalho em equipa. 

D A necessidade de auto adaptação às características do drama é uma experiência e uma 
disciplina. 

E 
O drama, lidando com situações imediatas da vida quotidiana, alarga conceções de 
caráter e ação, aumentando a perceção e a sensibilidade. O indivíduo, ao identificar-se 
com outra pessoa, afasta-se de repressões e inibições. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Sousa (2003:30) 

 

Courtney sublinha igualmente a importância do jogo no desenvolvimento da criança, ao 

afirmar que a seguir a um estádio essencialmente motor, a criança “passa a jogar, desenvolve 

o seu humor, finge ser ela mesma ou outro alguém” (1987:4). A imaginação criativa é, segundo 

Courtney, uma característica essencial do ser humano, a que o distingue de outros seres 

vivos. Além do mais ela tem um caráter essencialmente dramático na medida em que reside 

na “habilidade para perceber as possibilidades imaginativas, compreender as relações entre 

dois conceitos e captar a força dinâmica entre eles” (ibidem). 

As atividades dramáticas são ainda fundamentais no relacionamento com o meio, uma vez 

que a criança acede ao conhecimento do mundo exterior através do jogo, exteriorizando o 

processo da descoberta. Esse processo mantém-se ao longo da vida, tornando-se 

praticamente automático na idade adulta em que, como afirma Courtney, “jogamos 

dramaticamente em nossa imaginação” (1987:5). 

Outros autores estudaram a importância do teatro no desenvolvimento do ser humano. 
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 Xavier Úcar (1992) considera o Teatro como um instrumento de formação em todas as fases 

do desenvolvimento da pessoa. Assim, para cada uma dessas fases, deverá definir-se 

objetivos, procedimentos e técnicas adequadas: 

Pensado como instrumento de formação, ponto fundamental em que centramos o 
nosso estudo, o teatro é válido para o homem em geral, porque é válido para todas as 
fases do seu desenvolvimento. Naturalmente terá, em cada uma delas, objetivos pré-
determinados, terá um estilo específico na sua prática e técnicas adequadas, conforme 
o momento da evolução (1992:24) 8. 

Nesse contexto, Úcar (1992:26) elabora um quadro das “poéticas del teatro para 

adolescentes, para adultos y para la gente mayor” que nos parece pertinente apresentar, no 

âmbito deste estudo: 

Quadro 6 – Poéticas do Teatro 

Poética do teatro para 
adolescentes 

Poética do teatro para adultos Poética do teatro para 
os mais velhos 

1.O mundo, os outros e o eu 
estão cheios de possibilidades 
para explorar. Eu encontro-me a 
mim próprio, aos outros e ao 
mundo através do teatro. Eu 
construo-me e descubro 
construindo e descobrindo o 
mundo. 

1.O mundo é conhecido e 
imperfeito. O mundo pode tornar-
se melhor, melhorando-me e 
melhorando a qualidade das 
minhas relações com os outros. O 
teatro proporciona-me prazer e 
reflexão (novas perspetivas). 

1.O mundo é conhecido. 
O teatro permite-me 
recordar e repensar a 
minha vida. 
Proporciona-me 
sobretudo prazer, 
relações mais intensas 
com os outros. 

2.Todos os recursos ao serviço 
de um teatro que é conflito e 
sonho; problematização de mim 
mesmo e das minhas relações. 
Exploração do presente e 
projeção no futuro. 

2.Todos os recursos ao serviço de 
uma ampliação e enriquecimento 
da minha visão do mundo. O teatro 
é uma constante e criativa 
problematização da minha 
situação no mundo. 

2.Todos os recursos a 
serviço de uma vida 
mais intensa, criativa e 
serena. 

3.O teatro é jogo, exploração e 
descobrimento. O teatro é 
problematização. 

3.O teatro é prazer e reelaboração 
da experiência, é um enfoque 
criativo da vida quotidiano. 

3.O teatro é jogo, 
prazer, criatividade, 
gozar o presente e 
projetar o futuro. 

4.O eu descobre-se em cada 
personagem. Este permite 
expressar as minhas 
potencialidades. Sou ao mesmo 
tempo ator e espetador das 
minhas interpretações. 

4.Busco respostas e novos 
enfoques da vida nas 
personagens. Sou ao mesmo 
tempo autor, diretor, ator e 
espetador. 
 

4.Deixo a personagem 
livre, para que me 
surpreenda. Sou autor, 
diretor, ator e espetador. 
 

5.O adolescente necessita de 
resposta. A receção é tão 
importante como a emissão. 

5.Emissão e receção fazem parte 
do mesmo processo de 
reelaboração da experiência. 

5.A receção reforça a 
emissão e projeta-apara 
novas atividades. 

Fonte: Tradução, a partir de Úcar (1992:26) 

                                            
8 Tradução própria. 
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No quadro anterior está bem patente a necessidade de adequação aos diferentes públicos, 

quando se utiliza o Teatro como instrumento de desenvolvimento ou formação do ser humano. 

Nele, o autor analisa detalhadamente a relação que, em cada fase, o ser humano estabelece 

com a vida, com o teatro, consigo próprio. 

Landier&Barret (1994:12) estudaram também a relevância da “expressão dramática enquanto 

prática pedagógica do teatro no sentido lato” e a sua finalidade “o desenvolvimento, o 

desabrochar da criança através de uma atividade lúdica que permita uma aprendizagem 

global (cognitiva, afetiva, motora e estética)”. 

Os autores consideram, ainda, que a prática de atividades expressivas e criativas no meio 

escolar é uma estratégia eficaz para o desenvolvimento do senso criativo cuja importância é 

fundamental na construção da sociedade futura: “Para a sociedade do futuro, a escola tem de 

formar, a partir de agora, espíritos flexíveis, empreendedores, aptos a sair dos caminhos 

batidos.” (ibidem). 

A necessidade de desenvolver a ação criativa é ainda defendida por González (1987:68) ao 

considerar a arte como “ (…) um dos poucos espaços onde podem ocorrer ações pessoais ou 

criativas” 9. Numa sociedade em que há liberdade de expressão, torna-se necessário educar 

para a ação, uma ação transformadora e libertadora. Ora a educação deveria ter aqui um 

papel fundamental, na medida em que poderia propiciar espaços para o improviso, pois 

segundo a mesma autora “(…) o ponto de partida da criação é a improvisação” 10 (1987:68). 

Registamos nas suas interrogações, um tom crítico de alerta, com as quais nos identificamos 

inteiramente: 

“Como se pode atuar criativamente, quando temos sido educados, e se continua a 
educar e a ensinar de uma forma muito formatada sem deixar margem à improvisação, 
aos obstáculos, aos erros? O ensino no geral é um grande azulejo […] sem fissuras 
onde tudo o que uma pessoa “deve” saber e fazer já está completamente perguntado 
e respondido.11  

(González, 1987:69) 

A necessidade de integrar o jogo, enquanto estratégia de desenvolvimento de uma 

criatividade transformadora do sujeito e da comunidade, é igualmente defendida por Vega 

(1976): 

“Um educador criativo jogará e permitirá jogar, partilhar o jogo, indispensável veículo 
de comunicação que não deve estra ausente em nenhum nível educativo. Um educador 

                                            
9 Tradução própria 
10 Tradução própria 
11 Tradução própria 
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criativo partilhará asTdescobertas com o grupo de educandos. Estes serão sujeitos de 
mudança num projeto comum, para que a escola seja uma oportunidade de vida”12. 

(Vega,1976:7) 

 

Queremos, no final deste ponto, salientar a forma como o teatro contemporâneo se centrou 

sempre no Homem, no sentido do seu desenvolvimento. Na verdade, se pensarmos nos 

diversos estudiosos, encenadores e pedagogos teatrais verificamos que o centro das suas 

preocupações é o ser humano. No seguimento desta ideia, a título ilustrativo e a partir de Úcar 

(1992), passamos a referir alguns dos nomes mais marcantes do teatro contemporâneo: 

Artaud com o seu teatro da crueldade buscou a essência mais primitiva, instintiva e passional 

do homem; Brecht tentou afastar o homem das emoções para o levar a refletir em primeiro 

lugar; Stanislavski leva o ator a olhar o seu mundo interior, vivência que o ajudará depois na 

interpretação; finalmente Becket mostrou-nos a situação de desamparo do homem no mundo. 

Parece-nos, pois, que nesta perspetiva, o Teatro e a Educação não poderiam nunca dissociar-

se, uma vez que o desenvolvimento da pessoa é uma das primeiras e mais importantes 

finalidades destas duas áreas da ação humana. 

3.2. As reformas do sistema educativo português e a educação 
artística  – dos anos 70 à atualidade. 

A opção pelo marco cronológico dos anos 70 prende-se com o facto de, nessa década, terem 

surgido, em Portugal, dinâmicas importantes de renovação e de mudança no ensino, que se 

traduziram, quer pela emergência de movimentos de professores, quer por diretivas 

governamentais, concretamente a reforma proposta pelo então Ministro da Educação, 

Professor Veiga Simão.  

As mudanças que se verificaram foram, de certa forma, precursoras de um modo diferente de 

pensar a escola, facto que acabou por ter um efeito determinante na criação das condições 

necessárias às reformas que lhe sucederam. Sem esse movimento reformista, a criação de 

um espaço para a educação artística no nosso sistema de ensino, seria talvez improvável, 

pelo menos nos termos em que de facto aconteceu.  

Movimento da Escola Moderna (MEM): 

Neste contexto, julgamos fundamental fazer uma breve referência ao Movimento da Escola 

Moderna que, por influência de correntes europeias, mas com uma prática aplicada à 

realidade portuguesa, começou a organizar-se em 1966. Apesar de não negar a influência do 

                                            
12 Tradução própria 
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Movimento da Escola Nova de Freinet, Sérgio Niza, um dos seus mais importantes 

fundadores, demarca-se claramente ao afirmar, em entrevista ao jornal Voz do Povo, 

publicada em 27 de julho de 1979: 

No momento mesmo em que a Escola Nova, como pedagogia ativa, estava a ser 
concretizada a nível da Europa, ela tinha em si a sua própria decadência, porque estava 
já altamente burocratizada e academizada. O movimento da Escola Moderna, surgindo 
a partir da Escola Nova, levanta-se contra a Escola Nova para denunciar essa 
esclerose. 

 (Nóvoa et al,2012:60) 

O Movimento da Escola Moderna (MEM) demarca-se pelo seu caráter de movimento de base, 

em que os professores e educadores assumem a prática e a teorização da sua prática.  

Relativamente à metodologia utilizada pelo MEM, Niza apresenta-a da seguinte forma:  

O que distingue a nossa metodologia é a prática do trabalho criador, na aula, orientado 
pelo espírito científico, a partir da expressão livre e individual para a expressão através 
do grupo. A escola não faz revoluções; mas pode contribuir para acelerar ou retardar o 
processo histórico. 

(Nóvoa et al,2012:61) 

Aquando do Congresso do MEM, em 1979, Niza sublinha a importância do Movimento como 

“única força pedagógica capaz de se apresentar ao país como modelo coerente de Educação 

Escolar que vive, na ação, as regras da Cooperação como estrutura básica do ato 

pedagógico” (Nóvoa et al, 2012:65). Com efeito, o autor considera que a relação educativa é 

baseada na cooperação “que congrega várias vocações, idades e papéis sociais que 

coexistindo, enriquecem e transformam as pessoas, as quais, partindo de um agrupamento, 

passam a viver um projeto de vida cooperativa” (Nóvoa et al, 2012:67). 

O MEM defende também uma escola aberta ao meio, na qual todos têm uma palavra a dizer 

no momento de tomar decisões. Pretendem, assim, introduzir a democracia na escola, como 

forma de luta contra as desigualdades e a injustiça social, encarando “a educação escolar 

como iniciação e exercício da intervenção democrática para que a vida social nos convoca” 

(Nóvoa et al,2012:160). 

A Reforma de Veiga Simão: 

A vontade de democratizar o ensino esteve também subjacente à célebre Reforma de Veiga 

Simão (1973) que, apesar de ter sido alvo de algumas críticas, veio retomar preocupações já 

surgidas na I República, período em que se fizeram reformas importantíssimas na Educação, 

nomeadamente a reforma do ensino primário de 1911.  
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Com efeito, a chamada Reforma de Veiga Simão, Ministro da Educação Nacional do governo 

de Marcello Caetano, veio segundo a análise de Stoer (1983), apresentar uma nova e mais 

complexa dimensão da educação:  

Finalmente a educação alcançou uma posição mais complexa enquanto articuladora 
das várias conceções de educação, a par do desenvolvimento da conceção de 
cidadania, na qual desempenhou um papel importante a democratização do ensino 
(institucionalização de igualdade de oportunidades na educação). 

(Stoer,1983:795) 

 

Stoer (1983:795) ilustra a sua análise com uma citação de Veiga Simão, a partir de Reis 

(1971), que não resistimos a registar, pela forma expressiva como traduz o pensamento do 

ministro Veiga Simão: 

Decididamente, o futuro da nação não reside apenas em elites fechadas e diminutas. 
Às reduzidas aristocracias da cultura contrapõe-se a educação das massas, constante 
preocupação dos governantes de hoje, à qual até teríamos de aderir por imperativo de 
sobrevivência nacional. Àquela nostalgia do passado e sonhos de grandeza de antanho 
contrapõe-se a democratização do ensino em extensão e profundidade, fator primordial 
do progresso do país.  

(Stoer,1983:795) 

 

Stoer conclui, pois,  que a Reforma de Veiga Simão representou, na época, uma “mobilização 

política e cultural, através do desenvolvimento de um projeto de progresso social, não apenas 

por permitir ao «povo» o acesso a um certo status e a proventos, mas por permitir também o 

acesso à política”. (1983:819). 

Mau grado o caráter inovador, ou talvez por isso, esta reforma deparou com condicionalismos 

e circunstâncias que enfraqueceram a sua ação reformista, cuja chama se terá reduzido, nas 

palavras de Stoer, “a uma luz vacilante” que só com a Revolução de 1974 foi recuperada, 

tendo-se estendido a áreas até então não contempladas como a gestão das escolas. 

Por tudo o que atrás ficou dito, reiteramos a ideia de que os movimentos reformistas acima 

referidos, contribuíram decisivamente para preparar o caminho da integração da educação 

artística nas escolas. 

No âmbito dessa questão, julgamos também oportuno referir um conjunto de acontecimentos 

que se revelaram precursores da entrada da arte no sistema de ensino português. 

 Assim, e tomando como referência o estudo de Raposo (2004:95), assinalamos alguns factos 

que estiveram antecederam e prepararam essa integração da arte no ensino:  
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- A constituição, em 1957, da Associação Portuguesa de Educação pela Arte, presidida pela 

professora Alice Gomes;  

- A criação da Fundação Calouste Gulbenkian, que, como se pode ler na sua página Web, 

tem como “fins estatutários a Arte, a Beneficência, a Ciência e a Educação” e cujos estatutos 

foram aprovados em 1956. A criação em 1964 do Centro de Investigação Pedagógica da 

Fundação e a constituição de um Curso para Formação de Monitores. Integrada nesse curso, 

surge, nas palavras de Raposo (2004:96), “por parte de Breda Simões, um dos diretores do 

Curso, a ideia de criar a disciplina de Psicopedagogia da Educação Artística, numa tentativa 

de articular métodos e conceitos pedagógicos, relacionando-os. 

A partir de 1974, com a formação da Escola Superior de Educação pela Arte concretizam-se 

as aspirações dos mentores deste movimento, tendo-se conseguido, segundo Raposo “ (…) 

alguma abertura para a introdução da rubrica Movimento, Música e Drama no programa da 

instrução primária” (2004:97). 

A seguir ao 25 de Abril de 74, a educação sofreu enormes mudanças que  culminaram na 

publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, cujos objetivos, no quadro do 

desenvolvimento global e da expressão criativa, se enunciam a seguir: 

Educação Pré-escolar: 

“- Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e o 
desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades; 

- Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação  da criança, assim como 
a estimulação criativa e a atividade lúdica.” 

Ensino Básico: 

“- Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a 
descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões (…) criatividade, 
sentido moral e sensibilidade estética(…). 

- Proporcionar o desenvolvimento físico e motor (…) promover a educação artística, de 
modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, detetando e 
estimulando aptidões nesses domínios.” 

Ensino Secundário: 

“- Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica e 
o aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura humanística, artística, 
científica e técnica que constituam suporte cognitivo e metodológico apropriado para o 
eventual prosseguimento de estudos e para a inserção na vida ativa; 

- Facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações 
estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão artística.” 

(Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986) 
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Também no seu Art.º 48 (Ocupação dos tempos livres e desporto escolar), a Lei preconiza a 

realização de “ações orientadas para a formação integral e a realização pessoal dos 

educandos no sentido da utilização criativa e formativa dos seus tempos livres.” Como 

finalidade destas ações de complemento curricular, refere o “enriquecimento cultural e cívico, 

a educação física e desportiva, a educação artística e a inserção dos educandos na 

comunidade”. 

Deixa, ainda, bem claro que essas atividades “devem valorizar a participação das crianças e 

dos jovens na sua organização, desenvolvimento e avaliação”.  

Apesar de esta Lei consignar a educação artística nos seus objetivos, só em 1990 esta foi 

regulamentada através do Decreto-Lei nº344/90 que estabelece as bases gerais da 

organização da educação artística pré-escolar, escolar e extraescolar. Este normativo revela-

se de grande importância, na medida em que dá resposta a uma necessidade, já há algum 

tempo sentida de regulamentação da educação artística, tal como é referido no preâmbulo: 

“A educação artística tem-se processado em Portugal, desde há várias décadas, de forma 

reconhecidamente insuficiente, incompatível com a situação vigente na maioria dos países 

europeus.” 

Por outro lado reconhece que “a educação artística é parte integrante e imprescindível da 

formação global e equilibrada da pessoa, independentemente do destino profissional que 

venha a ter”, sendo por isso uma prioridade da reforma educativa. Contempla, ainda, a 

educação artística nas suas múltiplas vertentes: genérica, vocacional, em modalidades 

especiais e extraescolar. 

No art.º 1º explicita as áreas que integram a educação artística: a dança, a música, o teatro, 

as artes plásticas, o cinema e o audiovisual. 

Tendo em conta o âmbito deste estudo, analisaremos apenas a vertente genérica, ou seja, “a 

que se destina a todos os cidadãos, sendo considerada parte indispensável da educação 

geral” (LBSE,1986). 

O decreto-lei prevê, neste âmbito, várias formas de aplicação, conforme os níveis de ensino. 

Assim, no 1º e 2º ciclo a educação artística genérica fará parte do currículo do ensino regular, 

ao passo que no 3º ciclo e ensino secundário, ela pode assumir diversas formas: disciplinas 

de opção, conforme a oferta da escola, atividades no âmbito da área-escola ou atividades em 

regime de frequência optativa como, por exemplo, “coros, instrumentais, teatrais, dança, 

expressão plástica ou audiovisual” (LBSE,1986). 
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Em 1993, sob a colaboração do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado da 

Juventude e do Clube Português de Artes e Ideias, é criado o programa Paideia – Arte nas 

Escolas. Durante quatro anos, o programa integrou 180 escolas secundárias, mais de 160 

000 estudantes e 4000 professores. Pretendia-se promover o teatro, a música, a dança, a 

fotografia, o audiovisual e a escrita. 

Jorge Barreto Xavier, autor da ideia e um dos principais mentores do programa, descreve,  na 

página web 01 Programa Paideia 1992-1997, o tipo de ações desenvolvidas e o seu caráter 

itinerante: 

Criamos quatro pré-fabricados que foram transportados por camiões TIR e montados, 
sucessivamente, nas escolas envolvidas (duas semanas em cada escola). 
Apresentámos artistas contemporâneos e projetos de arte contemporânea em 
programas de interação e construção com os estudantes envolvidos. Este programa 
pretendeu demonstrar, de forma sistemática e operacional, o valor das atividades 
artísticas no currículo escolar. 

(Xavier, s/d:s/p) 

Em 1996, foi criado um Grupo Interministerial para o Ensino Artístico, coordenado por Maria 

Emília Brederode Santos, com a finalidade de estudar e propor medidas em vários âmbitos: 

formação básica cultural no domínio das artes, dos hábitos e condições de fruição artística e 

da formação especializada de profissionais, de diversas áreas artísticas. 

Depois de uma análise detalhada da situação, o Grupo apresentou um conjunto de 

orientações gerais e medidas urgentes a tomar de entre as quais destacamos as que 

concernem o 3º ciclo e o ensino secundário por ser esse o âmbito deste estudo.  

Assim, para o 3º ciclo, o Grupo recomenda a criação da Oficina de Artes, “com a sua ênfase 

prática, no trabalho de projeto e na interdisciplinaridade”, como uma resposta apropriada, mas 

de difícil aplicação sem uma “profunda reestruturação curricular”. 

Para o ensino secundário propõe o aumento da oferta de disciplinas artísticas “contribuindo 

para a formação geral e possibilitando um ensino superior de qualidade”. Por outro lado 

recomenda a criação de outros cursos tecnológicos centrados nas várias artes. (1996:11/12). 

Na nota final deste relatório, o Grupo deixa, ainda, recomendações bem precisas para que o 

“ensino artístico seja um motor de inovação nas escolas e na sociedade” (1996:18). 

Dois anos mais tarde, em 1998, O Conselho Nacional de Educação apresenta um parecer 

sobre a educação artística que será publicado em Diário da República a 3 de fevereiro de 

1999. Nesse parecer, o Conselho exprime as preocupações subjacentes ao documento, de 

entre as quais destacamos:  
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(…) centrar as  problemáticas da educação, do ensino e das aprendizagens na 
realidade da pessoa com a sua interioridade, exterioridade e alteridade; definir a 
educação estética como dimensão fundamental da educação; explicitar a operatividade 
da educação estética como componente integrante da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário; situar a educação estética e o ensino artístico no quadro 
da educação ao longo da vida.  

Parece-nos de total pertinência referir também aquilo a que o documento chama “Desafios 

para a Educação” (1578/79), a partir da distanciação verificada entre a educação e a realidade 

atual:  

Encontrar formas de atuação que contribuam para o desenvolvimento psicossocial dos 
alunos e para o desenvolvimento das suas potencialidades individuais como ponto de 
partida para a socialização; encontrar vias de realização pessoal e profissional que 
correspondam à exigência da sociedade, da família, do grupo, nomeadamente pelos 
domínios laborais de desenvolvimento pessoal e de ocupação dos tempos livres. 

 

A partir dos anos dos anos 90, a presença da educação artística nas escolas é uma realidade, 

operacionalizando-se, no 3º ciclo e no ensino secundário, através da criação de clubes ou 

oficinas que os alunos frequentam em horário não letivo.  

Uma vez que este estudo se situa no âmbito do ensino secundário, centraremos a análise nas 

formas e dimensões que as práticas teatrais assumiram nas escolas secundárias com 3º ciclo, 

a partir dos vários estudos realizados através de parcerias entre os ministérios da educação 

e da cultura. 

Assim, tomando como referência o Relatório “A Educação Artística e a Promoção das Artes, 

na perspetiva das Políticas Públicas”, de 2000, e no que respeita ao I Eixo, As Artes na 

Educação Básica e no Ensino Secundário, constata-se que as atividades de complemento 

curricular/clubes estão amplamente disseminadas no 2º e 3º ciclo.  

A título ilustrativo citamos alguns dados apresentados no documento, para o ano letivo 

1998/99: em 522 escolas havia 1298 clubes em áreas artísticas, de entre os quais 163 eram 

de Teatro. O Grupo que redigiu o mesmo relatório refere, ainda,  que, ao nível nacional, 79,8% 

das escolas públicas têm clubes de artes, facto considerado como “prova suficiente de que as 

atividades de Complemento Curricular/Clubes são fundamentais no panorama educativo atual 

e, como tal, devem ser incentivados.” (Silva, 2000:27). 

O relatório recomendava, também, que no 3º ciclo, o leque de oferta das escolas, na disciplina 

de opção deveria ser ampliado de forma a dar aos alunos a possibilidade de aprofundar a 

área artística que mais lhes interessasse. 
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Acrescentava ainda, que essa disciplinas deveriam “ficar a cargo de artistas atuantes com 

sensibilidade pedagógica, ou a cargo de professores com formação artística”. 

No que diz respeito ao Ensino Secundário, o grupo constatou a inexistência de qualquer 

disciplina artística na componente da formação geral. Perante tal facto, houve algumas 

divergências face à necessidade ou não de uma tal disciplina. Relativamente a esta questão, 

Paula Folhadela defendia a existência de uma disciplina artística comum a todos os jovens 

independentemente das suas opções de formação, na medida em que, nas suas próprias 

palavras, “permitiria fazer cumprir um dos princípios subjacentes à LBSE, o da não 

seletividade. É preciso não deixar de fora os que por razões socioeconómicas não têm acesso 

aos bens culturais e artísticos”.(2000:52). 

Registava-se também a existência de disciplinas da área artística na componente de formação 

específica (Agrupamento 2), na componente de formação técnica/artística (Oficina de 

Expressão Dramática, Oficina de Artes) e nos cursos tecnológicos (formação técnica).  

A disciplina de Expressão Dramática estava já presente num número significativo de escolas, 

no ano letivo 1997/98: considerando todos os agrupamentos, 2882 alunos constavam como 

inscritos na disciplina,. A partir de um levantamento da Direção Geral do Ensino Secundário, 

verificou-se que, nesse mesmo ano, das 468 escolas públicas de ensino secundário, 62 

tinham a disciplina de Oficina de Expressão Dramática em funcionamento. 

Posteriormente, um novo grupo de trabalho, constituído pelo Despacho Conjunto nº 

1062/2003 de 27 de novembro, e coordenado por Jorge Barreto Xavier, reflete “sobre aspetos 

que respeitam à relação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, com 

especiais responsabilidades na elaboração e concretização de contributos para a qualificação 

dos portugueses”.(2004:5). 

Destacamos a análise da situação relativa à educação artística no 3º ciclo, em que, com a 

reorganização curricular introduzida pelo Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de janeiro, surge, para 

além da Educação Visual, outra disciplina artística de acordo com a oferta da escola (Música, 

Oficina de Teatro, Dança). Segundo dados do Relatório, no ano letivo 2003/2004, havia 168 

escolas a oferecer a disciplina de Oficina de Teatro, em todo o país. 

No mesmo documento, a Área de Projeto é também referida como “um espaço a privilegiar 

para a criação de interações entre a Escola e as estruturas culturais” (2004:9). 



O Teatro na Educação 
 

49 
 

Tendo em conta, o processo de discussão de uma nova Lei de Bases do Sistema Educativo, 

o grupo de trabalho considera importante deixar algumas recomendações de entre as quais 

destacamos: 

- Consolidação da diversificação da oferta artística no 3º ciclo do ensino básico; 

- A criação de um programa específico para a promoção das atividades de 
enriquecimento curricular de âmbito artístico; 

- Melhorar o desempenho das escolas, encontrar novas formas de cooperação entre 
os seus diversos atores, tornando-se em organizações autónomas mais eficazes, 
abertas aos contextos diversificados em que se inserem, pela criação de redes entre 
os diversos parceiros sociais, artísticos, culturais, económicos. 

- Assumir o Plano Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades como instrumentos 
estratégicos de desenvolvimento de cada escola. 

 

A partir de então, novas alterações têm sido feitas até à actualidade, representando, a nosso 

ver, um grande retrocesso no que diz respeito à presença da educação artística na escola 

pública. Referimo-nos concretamente ao Decreto-Lei nº 18/2011 que, na opinião das 

associações de professores de educação artística (Associação de Professores de Expressão 

e Comunicação Visual, Associação Portuguesa de Educação Musical e Associação de 

Professores de Teatro Educação), na sua 1ª Declaração Comum, datada de 17 de junho de 

2012, institui uma perda de espaços da educação artística no currículo do ensino básico.  

Este Decreto-lei vem de facto reduzir drasticamente a presença da educação artística na 

componente da formação geral, pelo que os alunos passam a ter contacto com a expressão 

artística, por via da ação das atividades de complemento curricular, clubes e oficinas de 

frequência facultativa e em horário extraescolar. 

 

3.3. O Teatro e a Escola 

A Escola atual continua a ser um espaço potencial para a intervenção da Animação 

Sociocultural, na medida em que favorece a resolução de problemas para os quais a educação 

formal ainda não consegue dar resposta. Na verdade, e apesar das várias reformas que o 

sistema educativo português tem tido, desde a Revolução do 25 de Abril, de 1974, já referidas 

no ponto anterior, o trabalho desenvolvido no espaço da sala de aula continua, principalmente 

no ensino secundário, a insistir e a valorizar a dimensão cognitiva em detrimento de outras 

dimensões importantes no desenvolvimento da criança e do jovem. Igualmente preocupante 
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é o desaparecimento de áreas disciplinares onde ainda se podia trabalhar a dimensão do 

desenvolvimento pessoal, como a Formação Cívica.  

Falta na escola um espaço em que o aluno possa manifestar as suas inquietações, as suas 

aspirações, as suas angústias ou os seus sonhos. Ora, é neste conjunto de circunstâncias 

que consideramos que a utilização do Teatro como meio de Animação Sociocultural pode ser 

uma das soluções para colmatar essa lacuna. 

3.3.1. O Teatro como meio de intervenção na Escola 

Encaramos a utilização do Teatro como meio de intervenção numa dupla perspetiva: como 

recurso importante para o desenvolvimento pessoal, social e cultural, por um lado, mas 

também como meio de favorecer a integração e a participação do jovem na vida da sua escola. 

Apoiamo-nos em Vieites (2000) quando defende que, relativamente às práticas teatrais, 

consideradas numa perspetiva socioeducativa e sociocultural, estas:  

Permitem ao cidadão participar em atividades que têm como finalidade a tomada de 
consciência e o desenvolvimento das suas capacidades de criação, expressão e 
comunicação, a descoberta do grupo e a análise dialética de relacionar o triângulo 
indivíduo-grupo-sociedade.  

(Vieites, 2000:112) 

O trabalho de animação sociocultural, utilizando o teatro como recurso ou meio de 

intervenção, vai efetivamente permitir ao jovem desenvolver um conjunto de competências 

importantes para o seu desenvolvimento integral, como pessoa e como cidadão. Contribui 

para promover e facilitar o autoconhecimento, favorecer a relação com o outro e a 

compreensão do mundo que o rodeia, na medida em que será um espaço privilegiado de 

expressão, de reflexão crítica e de tomada de decisões.  

Impõe-se, neste momento, traçar um retrato o mais objetivo possível dos jovens que 

frequentam a escola secundária que, em pouco se assemelham aos jovens dos anos 70 de 

que fala Reymond-Rivier “Politizados e sensibilizados aos problemas sociais” (1977:121).  

Com efeito, quatro décadas mais tarde, após as mudanças ocorridas a vários níveis, vamos 

encontrar uma geração de jovens perfeitamente rendidos às tecnologias da informação e da 

comunicação, em relação às quais desenvolveram um certo tipo de dependência, 

necessitando estar permanentemente conectados aos outros e ao mundo. Num aparente 

paradoxo, porém, o jovem que domina toda a tecnologia comunicativa tem dificuldade em 

desenvolver competências que são fundamentais para a comunicação interpessoal.  
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Nesta fase da vida, o jovem apresenta,  ainda, algum défice ao nível do desenvolvimento da 

capacidade de autoanálise, de reflexão e de juízo crítico, fundamentais para a construção da 

maturidade e posteriormente para a integração na sociedade, pela entrada na vida ativa.  

Não podemos, no entanto, esquecer que a adolescência será sempre um período de crise, de 

passagem, seja qual for o contexto socioeconómico ou a época em que é vivida. Por outro 

lado, cada adolescente apresenta particularidades bastante marcadas, facto que obriga 

necessariamente a uma atenção redobrada, quando se pretende desenhar um plano de 

intervenção para este público. Concordamos, pois, com Reymond-Rivier (1977) quando 

afirma:  

Diante da maturação do corpo e das perturbações psicológicas que ela provoca, diante 
da obrigação de deixar o mundo fechado e protegido da infância para se inserir numa 
sociedade que descobrem, os adolescentes vão reagir e comportar-se em função do 
seu temperamento, da sua história pessoal, do seu meio familiar, da sociedade, e da 
atitude desta a seu respeito.  

(Reymond-Rivier, 1977:119)  

Neste contexto, não podemos deixar de constatar que a diversidade é uma das características 

da adolescência, pelo que temos de considerar que, segundo Braconnier e Marcelli 

(2000:210) “não há uma adolescência mas muitos adolescentes”. Para estes autores a ideia 

de uma “adolescência universal e uniforme” não se verifica na passagem de uma cultura para 

outra, de um contexto social para outro, nem na passagem entre gerações. Os adolescentes 

e as escolhas que fazem relativamente aos itinerários que traçam são profundamente 

condicionados pela fase da vida que atravessam, de passagem da infância à idade adulta. 

Para os compreender e apoiar, temos de perceber aspetos importantes dessa transição, como 

por exemplo, saber que uma das suas grandes preocupações “está virada para o corpo, para 

as suas transformações e para a utilização que dele faz na sua vida amorosa e sexual” 

(Braconnier e Marcelli, 2000:210). 

Temos também ter em linha de conta que, se a adolescência é a idade da descoberta e do 

encantamento, ela é simultaneamente um tempo de dúvidas e receios, de irreverência e de 

impulsividade. Neste processo, o lugar dos colegas e a relação com os pares revela-se de 

grande importância, na medida em que é frequente e até necessário para o seu 

desenvolvimento que o jovem se integre num grupo. Segundo Braconnier e Marcelli (2000:43) 

“a necessidade para o adolescente de estar “em grupo” responde a necessidades educativas 

e sociais mas também a motivações intrapsíquicas pessoais”. Esta necessidade de integração 

no grupo dá resposta também à necessidade de expressão de uma certa marginalidade que 

acaba por ser determinante na integração futura do jovem.  
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Braconnier e Marcelli (2000:44/45) distinguem três tipos de marginalidade. A “marginalidade 

por comprometimento” em que o adolescente adere a um grupo ou a um movimento cuja 

identidade e ideologia são intensamente proclamadas. Pertencem a esta categoria os 

movimentos libertários de maio de 68 ou na atualidade o movimento dos indignados. Nestes 

grupos, o jovem tem a possibilidade de exprimir e defender não só a sua originalidade mas 

também “modelos de existência”. A “marginalidade por tradição” surge entre adolescentes que 

fazem parte de certas minorias étnicas e/ ou socioculturais que a sociedade considera como 

marginais, em que ao jovem é atribuído um lugar específico, “perfeitamente integrado nesta 

marginalidade cultural”. Finalmente, “a marginalidade por resignação” pode relacionar-se com 

o adolescente como indivíduo ou pode reportar-se às famílias marginalizadas porque se 

situam em meios economicamente desfavorecidos ou deprimidos, como também é comum 

chamar-lhes. São situações bem mais complexas, pois nestes casos o contexto familiar não 

representa “o papel protetor fiável, garante de segurança e de identidade” (2000:44/45). 

Na escola encontram-se inevitavelmente os três tipos de marginalidade, sendo que, pelo 

conhecimento do meio escolar em que desempenhamos a nossa atividade de professores, 

podemos concluir que o tipo menos frequente é claramente o da “marginalidade 

comprometida”. 

 Em suma a adolescência é um tempo de emoções muitas vezes contraditórias e complexas 

que marcam o percurso do jovem, quer no conhecimento de si mesmo, quer na descoberta 

dos outros, o que marca definitivamente a forma como ele se desenvolve e como se integra 

na sociedade.  

Temos, assim, identificadas as necessidades mais prementes deste público que poderemos 

enquadrar em dois níveis: as que decorrem da fase de desenvolvimento que atravessam e as 

que se relacionam com o tipo de sociedade em que vivemos.  

Ora, sendo a escola um espaço vital e um território dos jovens, ela não pode deixar de se 

constituir também como um espaço de educação não formal, oferecendo-lhes a possibilidade 

de ocupar de forma criativa, positiva e crítica o seu tempo de ócio. Como educadores, ligados 

à Animação Sociocultural, há um imperativo ético que nos impele à intervenção, mesmo que 

ela se concretize sob a forma de atividade extracurricular e seja muitas vezes encarada, pela 

própria instituição, como algo de marginal, algo não valorizado. Apesar desse facto, os jovens 

do ensino secundário procuram frequentemente estes espaços, porque necessitam de dar 

voz às suas inquietações, de expressar o seu sentir, porque, apesar de tudo, nesta faixa 

etária, a uma fase de revolta mais ou menos desorganizada contra a família e a autoridade, 

surge um tempo de reflexão e de introspeção: “O Eu descobre-se a partir do interior, numa 
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perceção aguda e voluntária de si mesmo e exalta-se no segredo da sua consciência.” 

(Reymond-Rivier,1977:120). 

É neste contexto que o teatro surge como um meio privilegiado de dar voz a esses jovens, 

muitas vezes perdidos numa sociedade pródiga em promessas ilusórias de paraísos artificiais, 

mas que, na realidade, lhes proporciona muito pouco. O teatro apresenta, nesta perspetiva, 

um conjunto de procedimentos que permitem ao jovem envolver-se num processo 

enriquecedor de tomada de consciência e de libertação. Pode ser a via para resolver vários 

tipos de problemas bastante comuns nesta faixa etária, como são, por exemplo, os problemas 

relacionados com o autoconceito, a autoestima, com a resolução de conflitos, sejam eles 

interiores, entre pares ou com os professores. 

Porque acreditamos que o papel do professor é demasiado importante para se confinar à sala 

de aula, onde os conteúdos programáticos são sobrevalorizados, consideramos que é 

fundamental criar na escola outros espaços formativos, nomeadamente pelo recurso ao 

Teatro como meio de Animação Sociocultural, neste contexto educativo. A propósito do papel 

dos educadores, Artiaga (2004:232) afirma: “(…) os educadores têm de ser os profissionais 

do relacionamento e da presença (talvez devêssemos acrescentar os criadores de espaços 

educativos)”. 

Essa necessidade torna-se cada vez mais premente, uma vez que, com a escolaridade 

obrigatória até ao 12º ano, a escola apresenta-se como um espaço de encontro e convivência 

de jovens com dificuldades muito diversificadas, oriundos de estratos socioeconómicos e 

culturais, também eles díspares, facto que pode propiciar situações de desencontro, de 

conflito ou mesmo de exclusão, na escola. Daqui se depreende que é necessário mudar de 

paradigma, no que diz respeito à ação educativa. O professor ou o animador sociocultural são 

os educadores que mais próximos estão dos jovens, e, por essa razão, devem assumir 

definitivamente essa responsabilidade educativa. Ora, parece-nos que o Teatro se apresenta 

como o meio privilegiado para concretizar essa função.  

Nestes tempos de mudança, o trabalho com jovens deve ser orientado para que a dimensão 

cultural seja reforçada na escola, para que inspire a formação de valores e para a formação 

de uma nova cidadania. Apraz-nos citar Fragateiro (2012:71), quando defende que temos de 

“introduzir uma forte dimensão cultural no interior da nossa vida social, obrigando-a a centrar-

se na procura de novos sistemas de valor e a afirmar-se como instrumento de libertação.”  

Através do Teatro, poderemos desenvolver esses processos de libertação, partindo do 

pressuposto que é necessário formar os jovens no quadro de outros modelos de 
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desenvolvimento, para além do económico. Apoiamo-nos, mais uma vez, nas palavras de 

Fragateiro (2012:76), ao defender que o Teatro no contexto escolar deve ser pensado como 

“(…) um espaço de interface capaz de tornar ficção e realidade dramática as temáticas do 

mundo de hoje”. 

3.3.2. Reflexão em torno de uma metodologia de intervenção 

Considerando que o âmbito em que se perspetiva a intervenção se situa numa escola 

secundária, julgamos ser fundamental fazer uma análise prévia, no sentido de definir uma 

estratégia adequada, quer ao contexto, quer ao público a quem se destina. 

3.3.2.1. Modalidade Oficina 

Assim, no que diz respeito à organização e estruturação, consideramos que a modalidade 

oficina é a que melhor se adequa ao contexto em análise, uma vez que permite a realização 

de aprendizagens de uma forma experimental, partilhada, numa dimensão quase laboratorial. 

É uma modalidade que normalmente cativa os jovens, por permitir a descoberta de si e do 

outro e a construção coletiva da ação dramática. 

Neste âmbito, chamamos à colação Ander-Egg (1999) para destacar duas das finalidades da 

oficina, enquanto estratégia pedagógica:  

 – Fomentar a iniciativa, a expressividade, o trabalho autónomo, produtivo e 
responsável, a originalidade e a inovação e ainda a criatividade para atuar face aos 
problemas que se encontram em situações e circunstâncias concretas. Quando uma 
oficina funciona bem, produz-se um despertar de energias latentes que, nas formas 
tradicionais de educação, costumam permanecer ocultas e reprimidas; 

 
- É uma aprendizagem para a aquisição de conhecimentos de forma partilhada e um 
aprender a trabalhar de maneira cooperativa.13  

(Ander-Egg,1999:98) 

Também Ventosa (2003) considera a oficina (el taller)  uma das formas mais apropriadas de 

operacionalizar de forma sistemática as técnicas e exercícios de expressão teatral. Nesse 

sentido, o autor esclarece a aceção do termo taller: 

Utilizamos para ele a conceção e o alcance educativo que se lhe vem atribuindo desde 
Freinet, dando a este termo, concebido não só como espaço onde se desenvolvem 
destrezas motoras, mas sobretudo como uma modalidade de aprendizagem e 
desenvolvimento educativo, em que predominam os métodos ativos, a investigação e 
a experimentação criativa e o trabalho grupal e participativo.14 

(Ventosa, 2003:159/160) 

                                            
13 Tradução própria 
14 Tradução própria 
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3.3.2.1.1. Metodologia da oficina: 

No que diz respeito à metodologia, cremos que a única adequada é aquela que dá prioridade 

às inquietações e aos interesses dos jovens envolvidos, uma metodologia que lhes dê o papel 

de verdadeiros protagonistas, não apenas no sentido dramático de personagem principal, mas 

no sentido em que a ação para a mudança parte de cada um, exterioriza-se, é refletida 

criticamente e volta a eles próprios quando a interpretam, já como representação da própria 

realidade. A este respeito, Tito Amorim (1995:107), a partir da sua experiência de trabalho 

teatral nas escolas, refere que os jovens “apreciam mais do que ninguém as oportunidades 

para refletirem em conjunto, para trocarem as suas pequenas experiências vivenciais”.   

A metodologia adequada terá de ser, pois, uma metodologia participativa, pró-ativa, que 

implique intensamente todos os elementos do grupo.  

Apoiando-nos em Ventosa (2000), propomos uma estratégia de intervenção que se 

desenvolva em três fases: a grupal, a criativa e a expansiva.  

Na primeira fase, a grupal, o objetivo é trabalhar no sentido de, a partir do conhecimento das 

pessoas e dos seus interesses, organizar e chegar a uma estrutura grupal mais ou menos 

consolidada. Trata-se de uma fase muito importante, pois determina as bases de formação 

do grupo. É uma fase em que se criam e fortalecem os laços relacionais.  

A fase criativa é a fase em que as iniciativas são concretizadas e os elementos se unem com 

vista à articulação de procedimentos que tornem possível a execução das propostas. Nesta 

fase, há já todo um trabalho diretamente ligado às formas teatrais selecionadas. É um período 

de grande produção criativa e de aprofundar das interações no seio do grupo, implicando um 

crescimento significativo quer ao nível individual quer grupal.  

Por último, a fase expansiva constitui o momento em que o grupo se abre para o exterior, 

apresentando o seu trabalho. Isso não significa que o processo tenha terminado, pelo 

contrário, “representa o momento de recolher e avaliar resultados, efeitos e processos 

desencadeados, para estabelecer as bases de um novo ciclo de trabalho grupal com novas 

metas e propostas mais enriquecedoras.” (Ventosa, 2000:193).  

Nesta fase, a maturidade do grupo fortalece-se, apresenta coesão, permite-lhe tomar 

decisões importantes relativamente ao seu funcionamento e às ações a desenvolver. O 

animador terá de saber acompanhar todas estas fases de desenvolvimento, sendo capaz de 

gerir, enquanto líder democrático, a teia complexa de relações que se entretecem nesse 

contexto.  
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Relativamente às técnicas a utilizar é necessário distinguir, por um lado, as que são inerentes 

ao trabalho com um grupo e por outro as técnicas mais relacionadas com a prática teatral. 

Diríamos então que no primeiro caso se utilizarão as dinâmicas de grupo utilizadas 

habitualmente para a formação de grupos, independentemente dos contextos e da finalidade 

da intervenção.  

No que diz respeito à prática teatral há que tomar decisões no sentido de escolher as técnicas 

que melhor se adaptem ao propósito e à finalidade do trabalho. Em primeiro lugar é necessário 

criar situações em que os jovens trabalhem as técnicas da formação de base. Estamos a 

referir-nos ao trabalho relacionado com a descoberta das potencialidades expressivas do 

corpo e da voz, ao trabalho de interpretação, ao improviso, ao movimento em cena, entre 

outros. Posteriormente, e porque o teatro representa um universo criativo vastíssimo, é 

necessário fazer escolhas claras e, sempre que possível, negociadas com os jovens.  

Assim, e tendo como prioridades a formação integral e uma participação mais ativa dos alunos 

na vida da sua escola, consideramos que, mais do que partir de textos clássicos, ainda que 

estudados na disciplina de Português, será de todo mais pertinente partir de situações 

vivenciadas pelos participantes ou de temáticas que os não deixam indiferentes, seja pela sua 

atualidade, pela intemporalidade, ou mesmo pelo seu caráter mais ou menos polémico. Assim, 

a oficina surgirá como um laboratório onde se reflete criticamente a vida na sua globalidade, 

o individual mas também o coletivo, a escola, a família e a comunidade envolvente.  

Quanto às formas ou técnicas de teatro a utilizar apresentamos, nesta fase da reflexão, as 

que, no nosso entender, vão de encontro às necessidades do público-alvo.  

Em primeiro lugar destacamos Augusto Boal e o Teatro do Oprimido que, apesar de ter 

surgido num passado um pouco distante, em contextos políticos, socioeconómicos e culturais 

específicos, continua a ser atual. Com efeito, no século XXI, as desigualdades aprofundam-

se, a injustiça social é uma evidência, a sociedade igualitária e justa continua a ser uma utopia 

cada vez mais distante. Concordamos com Lopes (2012:149) ao afirmar que no nosso século 

surge um novo conceito de oprimido, o do “engaiolado” que, segundo o autor está “perto de 

tudo o que é supérfluo e tão longe daquilo que é essencial à vida”. 

Para fazer face a esta nova opressão, Lopes (2012) defende o recurso a um novo Teatro do 

Oprimido: 

(…) porque este “admirável mundo novo” globalizado retira sentido 
organizacional, projeta um conjunto de situações sociais, culturais, educativas, 
políticas, económicas que carecem de Teatro do oprimido eficaz para assim 
dar sentido àquilo que este novo mundo teima em retirar. 

(Lopes, 2012:149) 
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A alienação face às verdadeiras problemáticas sociais acentua-se, devido a fatores de diversa 

ordem, entre os quais poderíamos referir alguns: pressão da sociedade de consumo, uma 

certa dependência e culto das tecnologias da comunicação, famílias demasiado absorvidas a 

tentar resolver problemas de subsistência económica e portanto pouco disponíveis para dar 

resposta às necessidades psicológicas e afetivas dos seus elementos mais jovens. Perante 

este panorama, afigura-se-nos pertinente utilizar as técnicas de Boal (teatro-imagem, teatro 

invisível e teatro-fórum) na medida em que favorecem o desenvolvimento de uma consciência 

crítica, condição essencial para a ação transformadora: “O Teatro do Oprimido é teatro na 

aceção mais arcaica da palavra: todos os seres humanos são atores, porque agem, e 

espectadores, porque observam. Somos todos espect-atores” (Boal. 2006:ix).  

Estas técnicas são duplamente eficazes, visto que se, numa dimensão processual e 

intragrupal, promovem o despertar de consciências e um posicionamento mais crítico face à 

realidade, enquanto produto podem gerar o debate alargado à comunidade educativa, 

sobretudo no caso do teatro-fórum cujos princípios são claramente definidos por Boal (2006: 

319): “a) a transformação do espectador em protagonista da ação teatral; b) a tentativa de, 

através dessa transformação, modificar a sociedade, e não apenas interpretá-la”.  

São técnicas que favorecem a participação de todos num propósito comum: a formação e o 

desenvolvimento de uma cidadania verdadeiramente consciente e responsável. 

 Contribui também para esta finalidade o teatro de rua que permite a utilização do espaço 

escolar para sensibilizar/alertar relativamente a alguma temática ou problema, envolvendo 

toda a escola nessa reflexão.  

Outra possibilidade é a utilização do meio próximo, da envolvente da escola, alargando o 

âmbito de intervenção até à comunidade, o que reforça também a relação escola-meio. É 

mais um contributo para mudar a conceção de escola fechada sobre si mesma, 

transformando-se numa instituição que, a par de outras, direciona a sua ação para o 

desenvolvimento da comunidade em que está integrada.   

A partir destas técnicas do Teatro do Oprimido, o professor-animador pode selecionar um 

conjunto de temáticas ou de situações de opressão com a colaboração dos alunos. Assim 

poderiam ser recriadas situações vividas, tanto na escola como em família ou até no grupo de 

amigos.  

Outra técnica de teatro que consideramos adequada à intervenção numa escola do ensino 

secundário é a técnica de clown. Referimo-nos ao clown de teatro ou de cena e ao processo 

de descoberta do clown que cada um encerra dentro de si. Trata-se de um processo de 
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descoberta das fragilidades de cada um que, depois de convenientemente ampliadas e 

exteriorizadas, provocam o riso, sobretudo do detentor dessas fraquezas. Ele é o primeiro a 

rir-se de si próprio, num processo que parte do autoconhecimento e da posterior aceitação. 

Jacques Lecoq (1968-88), pedagogo da arquitetura a partir do corpo humano, explica que a 

busca do seu próprio clown reside na liberdade de poder ser o que se é e de fazer os outros 

rirem disso, de aceitar a sua verdade. Ora, a descoberta e aceitação de si é fundamental para 

o desenvolvimento da pessoa, muito em particular do jovem. Numa outra perspetiva, o clown 

é também um instrumento muito útil na chamada de atenção para as fragilidades e problemas 

da atualidade, seja ela local seja global. Com efeito qualquer temática pode ser abordada 

através da técnica de clown que, recorrendo ao humor, desconstrói a realidade, expondo-a, 

não já para a aceitar, mas para a transformar.  

O teatro de clown apesar de ter uma origem que remonta às civilizações mais antigas, 

assumiu nos anos 60 e 70 um caráter diferente, ultrapassando a vertente mais recreativa e 

enveredando por um trabalho de criação pessoal, que acaba por revelar a dimensão mais 

autêntica e por vezes crua da realidade. 

Por tudo o que atrás ficou dito, reafirmamos a pertinência da estratégia apresentada, pois nos 

parece muito adequada ao contexto de intervenção – a Escola Secundária da Boa Nova. 

3.3.2.2. O Perfil do professor- animador de uma oficina de teatro escolar 

Uma oficina de teatro na escola integra-se no domínio das atividades extraescolares, ou seja, 

é uma atividade que se distingue claramente das atividades curriculares, diretamente 

relacionadas com os conteúdos das áreas disciplinares. Ventosa (2003) enunciou os critérios 

que clarificam esta distinção, como passamos a apresentar: terem caráter voluntário, ausência 

de qualquer tipo de classificação oficial, ausência de requisitos escolares, desenvolverem-se 

em horários não lectivos e utilizarem metodologia própria da Animação Sociocultural. Assim, 

apesar de terem lugar numa escola, estas atividades enquadram-se na educação não formal. 

Concorrem, no entanto, para a mesma finalidade da educação formal, o desenvolvimento 

integral das crianças e dos jovens.  

Esta análise conduz-nos a uma questão incontornável – que perfil deverá ter o animador de 

uma oficina de teatro na escola? Esta questão é tanto mais pertinente quanto sabemos que 

as escolas dificilmente contratam profissionais de outras áreas, animadores teatrais ou atores, 

para dinamizar atividades extraescolares.  

Na opinião do ator e encenador José Carretas, é importante a existência de um trabalho 

colaborativo entre os professores e os atores: “ (…) o ir alguém de fora da escola (…) ajuda 
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o professor, porque traz um olhar exterior, independentemente do saber técnico, porque mexe 

com os ritmos do próprio professor” (Entrevista 2, Apêndice E). Contudo, acrescenta que, na 

área do aprofundamento do autoconhecimento e do conhecimento dos outros, o professor 

está numa posição privilegiada relativamente a qualquer outro profissional que venha do 

exterior: “ (…) se tem o gosto pelo teatro, se gosta de o fazer, é a melhor pessoa para trabalhar 

com eles, melhor do que qualquer animador que venha de fora, ou de qualquer pessoa que 

venha de fora.” (Carretas, Entrevista 2, Apêndice E). 

Já para o ator e encenador William Gavião, a presença de profissionais do teatro é 

fundamental na escola, na medida em que possuem uma formação específica que lhes 

fornece uma série de ferramentas essenciais para o trabalho teatral com jovens. Não 

desmerecendo o trabalho de alguns professores, considera que a formação que possuem em 

teatro é insuficiente para desenvolver um trabalho continuado, como é o caso da ação 

realizada no âmbito das Atividades Extracurriculares (AEC) (Gavião, Entrevista 3, Apêndice 

E). 

Perante a situação real e os condicionalismos vividos na maioria das escolas, parece-nos que 

mais importante do que saber se é um professor, um animador teatral ou um ator, é 

fundamental garantir que quem orienta uma oficina de teatro seja, antes de mais, um 

educador. Um educador que oriente o potencial expressivo e criativo dos alunos, trabalhando 

para a integração do indivíduo no grupo, em permanente interação e indo ao encontro das 

necessidades dos elementos envolvidos na oficina. Terá de ser alguém a quem Vega (1986) 

chama “educador criativo”: 

Um educador criativo jogará e permitirá jogar, partilhará o jogo, veículo de comunicação 
indispensável, que não deve estar ausente de nenhum nível educativo. Um educador 
criativo partilhará as descobertas com o grupo de educandos. Estes serão sujeitos de 
mudança num projeto comum, para que a escola seja uma oportunidade de vida15.                                                                                                                                                                    

(Vega,1986:7) 

Não há, na realidade,  muito espaço para a expressão e desenvolvimento da criatividade na 

educação formal, apesar de a expressão criadora ser fundamental para o crescimento do ser 

humano. Vega (1986:13) explicita perfeitamente essa ideia: “A criatividade contém a realidade 

vital e vivencial do sujeito. Só é possível aceder a uma atitude ou ao pensamento criador, 

fazendo-o”16 . 

                                            
15 Tradução própria 
16 Tradução própria 
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Este educador terá, pois, a oportunidade singular de ser um facilitador de processos criativos 

e de participação, através do teatro. Retomamos, neste ponto, o pensamento de Vega 

(1986:15): “Para crescer é preciso ter acesso a si mesmo, habitar-se. Ser protagonista, ser 

motivado a participar atuando, modificando, criando”17. 

O autor defende, ainda, que a eficácia do teatro na educação reside na possibilidade de 

trabalhar sobre a realidade existente e a realidade possível, de tornar os educandos recetores 

e emissores do processo educativo, partes ativas na ação transformadora do mundo. 

Importa, agora, enunciar as competências que o “educador criativo” terá de possuir para levar 

a cabo todo o processo de crescimento individual e grupal que ocorre numa oficina de teatro, 

em contexto escolar. Para tal, recorreremos a vários autores que estudaram os aspetos 

relacionados com o perfil do animador teatral.  

No conjunto de competências requeridas ao animador teatral, convém assinalar que elas 

representam dois tipos de saberes. Com efeito, temos, por um lado, as competências gerais 

do animador sociocultural e, por outro, as competências específicas do animador teatral.  

Enquanto as primeiras são indispensáveis para conceber, concretizar e avaliar projetos de 

intervenção no contexto, em causa, as segundas são fundamentais para desenvolver 

projectos teatrais.  

Passamos, então, a apresentar os contributos de diversos autores que mais tarde nos 

permitirá traçar o perfil global do professor-animador de uma oficina de teatro. 

3.3.2.2.1. Competências gerais do Animador Sociocultural 

Salas (2004:131/132), apesar de defender que a “verdadeira especialidade do animador é ser 

capaz de estabelecer relações positivas entre as pessoas, os grupos e os coletivos”, enumera 

as áreas em que este profissional deve ter alguns conhecimentos: animação sociocultural, 

sociologia, antropologia, história, psicologia, pedagogia, organização e gestão de instituições 

socioculturais, conceção, gestão e avaliação de programas socioculturais, direito aplicado e 

noções de deontologia profissional.  

Estes conhecimentos seriam, segundo a autora, utilizados para levar a cabo um conjunto de 

tarefas inerentes às suas funções, ou seja: dirigir reuniões, constituir um grupo, relacionar 

grupos diversos, elaborar um projeto considerando todas as suas fases, concretizar e avaliar 

                                            
17 Tradução própria 
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o projeto, redigir informações e situar ações pontuais na dinâmica de um projeto de 

desenvolvimento integral. 

Lopes (2006) apresenta também um vasto conjunto de definições de animador, feitas por 

inúmeros autores. De entre elas destacamos algumas que passamos a referir: 

 Ander-Egg ( Lopes,2006:540) valoriza as qualidades pessoais do animador em detrimento 

das qualidades técnicas, apresentando a seguinte justificação:  

- Um princípio básico da pedagogia da Animação é a aproximação vital que significa 
um contacto direto com as pessoas em situação; 

- Nem sempre uma pessoa com conhecimentos e competências técnicas tem um 
sentido de serviço e de solidariedade ou a capacidade para se relacionar; 

- Pelo contrário, uma pessoa com qualidades pessoais está sempre mais motivada e 
interessada em adquirir conhecimentos e capacidades técnicas para prestar um melhor 
serviço. 

Úcar (idem:542) - privilegia a formação técnica e a colaboração entre o animador profissional 

e o animador voluntário.  

Ventosa (idem:541) - estabelece uma tipologia com base na necessidade de adaptação aos 

âmbitos e modelos de intervenção, pelo que define três tipos de animadores:  

“animador natural” – líder carismático, líder natural; “animador voluntário” – monitor que 

assume a animação como uma missão altruísta; “animador profissional” – desenvolve o seu 

trabalho a partir de uma instituição com quem tem um vínculo contratual. 

Em Portugal, as associações de profissionais na área da Animação Sociocultural, nas suas 

propostas para a construção de um Estatuto do Animador Sociocultural, apresentam o perfil 

profissional do Animador. 

 Após consulta da página Web da APDASC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 

da Animação Sociocultural), constatamos que a proposta de estatuto da APDASC, para os 

profissionais desta área, apresenta uma distinção entre Técnico Superior em Animação 

Sociocultural e Assistente Técnico em Animação Sociocultural. O primeiro “é responsável pela 

conceção e coordenação de processos de diagnóstico sociocultural, bem como pelo 

planeamento, execução, gestão, acompanhamento e avaliação de projetos, programas e 

planos de Animação Sociocultural”. 

O Assistente Técnico de Animação Sociocultural tem um conjunto de funções, 

supervisionadas pelo Técnico Superior, que visam a intervenção junto de uma comunidade 

ou grupo, com recurso às técnicas da Animação Sociocultural e tendo por objeto o 
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desenvolvimento global e a integração pela via da atividade social e cultural dessa 

comunidade ou grupo. (Estatuto do Animador Sociocultural). 

Recorremos, também, à Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional onde 

consultámos o Catálogo Nacional de Qualificações. Aí encontramos o “Perfil Profissional do 

Animador Sociocultural” que estabelece a área de atividade, a saída profissional, as atividades 

e as competências deste profissional. 

Considerando que o documento representa mais um contributo para a definição das 

competências do animador sociocultural, decidimos organizá-las num quadro que sintetiza 

essas competências, divididas em três áreas: saber, saber fazer e saber ser. 
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Quadro 7 – Competências do Animador Sociocultural 

Saberes Saberes fazer Saberes ser 

Noções de: 

1. Política social. 

2. Gerontologia. 

3. Tecnologias da 
informação.  
Conhecimentos de:  

4. Expressão corporal, 
dramática, musical e 
plástica. 

5. Psicopatologia da 
adolescência e da 
juventude. 

6. Educação física, 
desporto e 
equipamentos 
desportivos. 

Conhecimentos 
aprofundados de: 

7. Técnicas de 
animação. 

8. Intervenção 
comunitária. 

9. Animação e 
intervenção social. 

10. Artes e atividades 
recreativas. 

11. Psicologia. 

12. Sociologia. 

13. Psicossociologia 

1. Ler e interpretar diagnósticos sociais 
da comunidade e relatórios psicológicos 
dos clientes ou programas de 
animação, identificando as principais 
área de intervenção. 

2. Utilizar técnicas de observação, 
entrevistas e questionários. 

3. Identificar e selecionar as técnicas e 
práticas de animação tendo em conta o 
tipo de programas de animação, e as 
características dos clientes/ utilizadores, 
dos grupos e das comunidades e os 
objetivos que pretende atingir. 

4. Identificar os recursos necessários 
para a concretização de projetos de 
intervenção sociocomunitária e de 
animação. 

5. Identificar as necessidades e as 
motivações individuais e do grupo.6. 
Incentivar os clientes/utilizadores a 
organizarem a sua vida no seu meio 
envolvente e a integrarem-se na 
sociedade, participando ativamente, 
construindo o seu projeto de vida e 
demonstrando através da realização de 
diversas atividades quais as 
capacidades e competências de cada 
um. 

7. Sensibilizar e envolver a comunidade 
no acompanhamento deste tipo de 
grupos, deforma a fomentar a sua 
integração. 

8. Envolver as famílias nas atividades 
desenvolvidas, fomentando a sua 
participação. 

9. Despistar situações de risco, 
encaminhando-o para as equipas 
técnicas especializadas. 

10. Selecionar, organizar, sistematizar e 
manter atualizada informação relativa 
às atividades desenvolvidas. 

1. Trabalhar em equipas 
multidisciplinares. 

2. Adaptar-se às diferenças 
individuais, situacionais e 
socioculturais e a ambientes 
diversos. 

3. Comunicar de forma 
clara, precisa, persuasiva e 
assertiva. 

4. Estabelecer relações 
interpessoais empáticas. 

5. Demonstrar autonomia e 
criatividade na resolução 
das situações. 

6. Motivar e valorizar os 
clientes/ utilizadores. 

7. Demonstrar estabilidade 
emocional e autocontrolo. 

8. Gerir conflitos. 

9. Demonstrar segurança e 
confiança. 

10. Demonstrar capacidade 
de observação. 

11. Demonstrar persistência 
na sua atividade 
profissional. 

12. Demonstrar 
compreensão e 
sensibilidade. 

13. Lidar com situações de 
insucesso e dar valor aos 
pequenos progressos. 

14. Adaptar-se a situações 
imprevistas. 

15. Estabelecer relações de 
cooperação dentro de 
equipas multidisciplinares. 

16. Agir em conformidade 
com as normas de higiene e 
segurança no trabalho. 

Fonte: Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional – Catálogo Nacional de 

Qualificações. 
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No âmbito específico da adolescência, Funes (2004), num estudo sobre o papel que a 

Animação Sociocultural desempenha na intervenção junto dos jovens, enuncia sete funções 

para o animador sociocultural: 

- Fundamento e ponte para a educação dos adolescentes na escola.  

- Agente de presença no meio aberto – alguém que está presente, observa e regista a 

evolução da realidade juvenil. 

- Animador, estimulador de dinâmicas juvenis – atua de acordo com os critérios da 

animação sociocultural, respeitando o estilo dos jovens. 

- Orientador, assessor, tutor de espaços informativos. 

- Atendedor positivo em espaços e tempos de agitação. 

- Agente de dinamização comunitária dos jovens – ocupar-se da comunidade e 

respetivos jovens. 

- Educador especializado que atua em diferentes recursos – o novo educador deve estar 

nos programas de atendimento e seguimento dos jovens para atender às suas 

necessidades: programas residenciais e institucionais. 

3.3.2.2.2. Competências específicas do Animador Teatral 

Até este momento, abordámos a questão das competências gerais do animador sociocultural. 

Torna-se necessário agora refletir sobre as competências específicas do animador teatral que, 

naturalmente, variam conforme o contexto e o âmbito de atuação.  

Concordamos com Passatore (2000:328) que preconiza: “(…) a formação do animador atual 

deverá basear-se num programa de aquisição das competências específicas para dar uma 

resposta profissional, adequada com as exigências dos indivíduos”. Nesse sentido propõe um 

percurso da aquisição das competências na área da formação teatral, a partir do próprio teatro 

e dos seus “operários”. Retoma princípios didáticos do teatro e readapta-os às necessidades 

de formação dos animadores. Nesse quadro apresenta “competências preparatórias que 

desenvolvem o descobrimento do corpo e das possibilidades atitudinais, reforçando a 

aquisição da capacidade crítica e produtiva, favorecendo o ingresso e a participação ativa da 

pessoa no universo do teatro”. (Passatore,2000:329). 

Apresentamos, uma breve síntese dessas competências, segundo Passatore (2000): 

- Concentração: situa-se na esfera sensorial e tem como finalidade levar as pessoas a 

libertarem o uso do corpo dos constrangimentos impostos pela psique, em suma defenderem-

se dos agentes externos ou psíquicos que restringem a atividade do corpo e da mente. 
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Estimula-se a concentração para reeducar a capacidade de escuta, desenvolver a 

observação, treinar a memória e o raciocínio; 

- Imitação: Tomada de consciência do corpo e da possibilidade imitativa dos animais, dos 

objetos, etc; 

- Expressão corporal: utilização do corpo de forma livre e criativa, através de exercícios que 

promovem o equilíbrio psicofísico; 

- Expressão Verbal: Desenvolvimento da capacidade fonética e interpretativa e uso expressivo 

da voz; 

- Interação pessoal: capacidade cénica de comunicar e interagir com os outros. Saber 

adaptar-se à ordem geral que une e determina o contributo criativo de todos; 

- Improvisação: atividade que permite descobrir a sensibilidade de cada um e ao mesmo 

tempo produz entre os envolvidos no processo uma espontânea solidariedade. 

Passatore (2000:334) explicita, ainda, a relação animador/encenador, concluindo que o 

animador é encenador na medida em que “estimula, anima, se oferece como exemplo, 

organiza, promove, educa” . 

Para além dessa função ele é, também, nas palavras deste autor, um “cenógrafo incansável” 

porque organiza espaços cénicos nos lugares mais improváveis: sala de aula, pátio, jardim, 

etc. 

Em jeito de conclusão, Passatore caracteriza a figura do animador teatral da seguinte forma: 

(…)uma pessoa predisposta, por natureza, a exprimir e demonstrar o talento teatral 
próprio – um especialista dotado de competência teatral e interdisciplinar adquirida e 
aperfeiçoada numa escola de formação – um animador do conhecimento e da 
participação capaz de transmitir o prazer das emoções que o teatro produz. 

(Passatore, 2000:336) 

Lopes (2000) contribui também para a reflexão sobre o papel do animador teatral e os desafios 

que o futuro lhe traz: 

O animador do futuro terá que ter em conta a partilha de saberes e apoiar-se na 
experiência viva do processo de aprendizagem que requer algo mais que o ensino 
formal, deve estar aberto à mudança, ser flexível e imprimir dinâmicas de trabalho que 
levem as pessoas a acreditarem nos projetos e, simultaneamente, em si próprias. 

(Lopes,2000:273/274) 
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Preconiza ainda que este tipo de animador deve apoiar-se na formação teatral e ser o 

promotor de uma pedagogia ativa. Será aquele que anima e educa para a valorização da 

comunicação humana, para a libertação e “criação de um sistema alternativo com base na 

dimensão humana” (idem:275). 

Introduz, então, a noção do teatro como necessidade humana, na esteira de Lúcia González, 

defendendo que a animação teatral será a satisfação dessa necessidade. Neste sentido, o 

animador teatral ou o educador artístico tem a grande responsabilidade de fazer com que a 

arte, neste caso o teatro, seja um meio para desenvolver a capacidade de agir, de participar 

na transformação. Concordamos com González (1987) ao reafirmar a força da intervenção 

através do teatro, como desencadeador da ação humana, contra um sistema que tende a 

fomentar a passividade: 

O teatro, de forma racionalizada pelo menos desde os gregos, pretende descobrir o 
segredo da ação e ese segredo, pouco a pouco, e através de muito esforço vai-se 
revelando. Estou convencida de que atualmente o teatro pode contribuir para que o 
indivíduo recupere a sua capacidade de ação.18 

 (González, 1987:70) 

Retomamos a questão da participação, pois ela só será possível com a já referida capacidade 

de ação. Situando-nos de novo no contexto de intervenção, o espaço escolar, estamos cientes 

da importância que as práticas teatrais têm para o fomento da participação dos jovens na vida 

da sua escola, na medida em que contribuem para o despertar de uma consciência crítica do 

Eu e do Outro.  

Neste âmbito, o animador terá ele também de ser o que orienta e promove espaços de 

participação. Aquele que, através da Arte e da Animação Sociocultural, ajuda a reconstruir o 

sentido da cidadania, junto dos jovens. Será uma figura adulta de referência que, no dizer de 

Azevedo (2008), terá como “valor culminante a Pessoa” e “como tarefa axiológica” a promoção 

de: 

(…)educação para a vida, criando condições para a descoberta cada vez mais densa 
do que ela significa: 

a)A sobrevivência em termos biológicos ou em termos sociais; 
b)O emergir da palavra do educando-educador, expressão da sua cultura; 
c)O desenvolvimento da autonomia; 
d)A descoberta da espiritualidade entendida como núcleo da identidade pessoal. 

Azevedo (2008:280) 

 

                                            
18 Tradução própria 
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Apresentamos até agora várias perspetivas, no que diz respeito ao perfil do animador 

sociocultural e do animador teatral, explanadas por autores, pedagogos teatrais e 

encenadores. Uns mais ligados à teoria, outros mais implicados com a prática. Uns oriundos 

da área da investigação em Animação Sociocultural, outros vindos da área do Teatro.  

Julgamos chegado o momento de retomar a questão inicial – Qual o perfil de um professor-

animador de uma Oficina de Teatro, numa escola cujo público se situa na faixa etária dos 14 

aos 18 anos?  

Retomando algumas perspetivas já citadas, consideramos fundamental que o professor-

animador teatral, neste contexto educativo, deva ter quatro tipos de competências, que 

sintetizamos da seguinte forma: 

- Competências pessoais: O professor-animador deve ser um bom comunicador, alguém que 

cria laços e gere relações no seio do grupo. Terá de ser um profissional criativo, capaz de 

inovar, de educar para a criatividade. Será uma pessoa atenta ao mundo atual e às suas 

problemáticas, só assim poderá criar situações de descoberta e de consciencialização, no 

seio do seu grupo; 

- Competências pedagógicas: Deve conhecer bem o seu público – os jovens, adaptando a 

sua ação às características psicológicas, às inquietações/interrogações dos jovens e à 

situação em que se encontram. Deve conhecer de um modo geral as problemáticas juvenis 

na sociedade atual, mas também ser capaz de identificar e compreender problemáticas 

juvenis específicas. Relembramos as palavras de Braconnier e Marcelli (2000:210) “não há 

uma adolescência mas muitos adolescentes; 

- Competências na área da Animação Sociocultural: Deve ser capaz de conceber e concretizar 

projetos de Animação Sociocultural, tendo em conta a análise da situação, os objetivos, os 

métodos, as técnicas e os instrumentos adequados; 

- Competências na área do Teatro: em primeiro lugar, deve ser uma pessoa que goste de 

Teatro, que se sinta afetivamente envolvida com as práticas teatrais. É também imprescindível 

que tenha alguma formação em Teatro, conhecedor das metodologias e técnicas teatrais. 

Apresentamos de seguida um quadro-síntese das competências que, em nosso entender, 

devem constituir a matriz formativa do professor-animador de uma oficina de teatro para 

alunos do ensino secundário. 
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Quadro 8 – O perfil do professor-animador de uma oficina de teatro juvenil 

PROFESSOR-ANIMADOR DE UMA OFICINA DE TEATRO JUVENIL 

D
im

e
n
s
õ
e
s
 d

e
 f
o
rm

a
ç
ã
o

  
 
Desenvolvimento 
pessoal: 
competências e 
capacidades 
pessoais. 

 
 
Desenvolvimento 
profissional: 
Metodologias e 
estratégias 
pedagógicas. 

 
 
Complemento de 
formação: 
metodologias e 
técnicas da 
Animação 
Sociocultural 

 
 
Complemento 
de formação: 
Metodologias e 
técnicas 
teatrais 

P
e
rf

il 

 
Adulto de referência 

 
Professor 

 
Animador teatral 

 
EDUCADOR 

Fonte: Elaboração própria 

 

Finalmente não poderíamos terminar este elenco de competências sem fazer referência a 

uma que consideramos fundamental para quem trabalha com jovens: ser um entusiasta da 

vida e conseguir criar entusiasmo nos outros. Não deixar que o “aborrecimento” (Brook:1993) 

se instale nas dinâmicas desenvolvidas. Nada pior, a nosso ver, que apareça espelhado nos 

rostos dos jovens que frequentam a oficina de teatro, o sinal do aborrecimento. A acontecer, 

o professor-animador deverá encará-lo como um sinal de alerta, sinal de que algo não está 

bem. Esse sinal não é de todo estranho aos professores, manifestando-se, por vezes, durante 

as aulas.  

Ora a oficina de teatro não pode ser mais uma situação de “aborrecimento” sob pena de se 

tornar completamente ineficaz na consecução dos seus objetivos. Como tal, torna-se 

necessário agir para inverter a situação. Nessa medida, julgamos pertinente registar o 

conselho de Brook (1993:44): 

No teatro, o aborrecimento, como o diabo, pode surgir a qualquer momento. Basta um 
nada e salta-vos em cima, espreita, como é voraz! Procura o instante para deslizar sem 
ser visto no interior de uma ação, de um gesto, de uma frase. Quando se sabe isso, 
basta ter confiança em nós mesmos para trabalhar. Basta termos como critério principal 
de julgamento esta faculdade que partilhamos com todos os seres da terra: o 
aborrecimento! 

(Brook,1993:44) 
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Reafirmamos, em jeito de conclusão, a importância de que se reveste a ação do professor-

animador teatral na escola, para o desenvolvimento integral dos jovens e para a criação de 

processos de participação, através dos quais se pode operar a mudança individual e coletiva. 

 O poder do teatro, da ação cultural em geral, assume-se como força renovadora e geradora 

de mudança, aquela que, no dizer de Fragateiro (2000) 

(…) transcende o existente para instituir novos códigos, novas formas simbólicas, 
novos discursos, o que a torna num contributo indispensável para a mudança de 
consciência e dos impulsos dos homens e das mulheres que poderão mudar o mundo. 

(Fragateiro,2000:284) 
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CAPÍTULO IV – REFERENCIAL EMPÍRICO 

4.1. Metodologia 

A escolha da metodologia é uma fase crucial de todo o processo de investigação científica 

que, por sua vez, se enquadra em modelos concetuais ou paradigmas. No caso concreto da 

investigação em Animação Sociocultural, que Ander-Egg (2011) classifica como uma 

tecnologia social, recorre-se aos modelos e aos métodos da investigação social.  

A escolha do modelo ou paradigma deverá fazer-se, tendo em conta a realidade social que 

queremos estudar e a respetiva problemática, os objetivos e a finalidade do estudo. A maior 

parte dos investigadores não opta exclusivamente por um modelo, considerando que existe 

uma complementaridade entre eles, pelo que recorrem à utilização de várias teorias o que 

acaba por ser uma mais-valia para o processo de investigação.  

4.1.1. Opção Metodológica 

A partir da análise e conhecimento das diversas possibilidades em termos de metodologias 

de investigação, e tendo em conta a realidade social a estudar, optamos por seguir, também, 

algum pluralismo metodológico, que permitirá à partida, conhecer e compreender a realidade, 

recorrendo a métodos científicos, para posteriormente poder transformá-la. Não esquecemos, 

porém, que os métodos devem adaptar-se, tanto à situação de partida como durante todo o 

processo, pois como refere Ander-Egg (2011) 

Nenhum método de ação tem validade a-histórica e a-espacial; isto significa que em 
cada aplicação concreta, os métodos de intervenção (sem perder o que é substantivo 
no seu enfoque) devem adaptar-se e recriar-se por parte de quem os aplica.  

(Ander-Egg,2011:21) 

Como a finalidade deste estudo tem subjacente a vontade de compreender uma determinada 

realidade para a transformar ou, mais concretamente, compreender em que medida as 

práticas teatrais podem ser uma estratégia integradora de mudança e de participação dos 

jovens, na escola secundária, consideramos que os paradigmas mais adequados são o 

paradigma interpretativo e o paradigma sociocrítico. As finalidades dos dois paradigmas, 

apesar de revelarem algumas diferenças, complementam-se, sendo esta uma das razões que 

nos levou à escolha dos dois modelos. Na verdade, as suas finalidades são absolutamente 

coincidentes com a finalidade que está subjacente a este estudo: compreender a realidade 

para a transformar.  
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Este estudo enquadra-se no paradigma interpretativo, porque “procura compreender o 

fenómeno a partir dos próprios dados fornecidos pelos participantes e dos significados 

atribuídos ao fenómeno.” (Vilelas, 2009:99).  

Para a escolha do paradigma, apoiamo-nos também nas palavras de Lopes (2011:252) 

quando reafirma a importância deste paradigma na investigação “(…) atua a partir de 

diferentes coordenadas centrando a sua metodologia na interpretação de textos, contextos, 

vozes, observações, interações, análise de documentos, análise de conteúdo”. 

A opção pelos dois paradigmas prende-se também com as grandes similitudes que 

apresentam, a vários níveis, nomeadamente na forma como concebem a realidade. Em 

termos dos seus fundamentos, o paradigma interpretativo centra-se como o próprio nome 

indica na interpretação e na fenomenologia, como já foi referido, enquanto o paradigma 

sociocrítico se enquadra na teoria crítica. 

Para melhor clarificar e fundamentar a opção feita em termos de paradigmas, apresentamos 

o quadro seguinte: 

Quadro 9 – Paradigmas que enquadram esta investigação 

Paradigma/ 
dimensão 

Interpretativo (naturalista, qualitativo) Sociocrítico 

Fundamentos Teoria interpretativa Teoria crítica 

Natureza da 
realidade  

Dinâmica, múltipla, holística. 
Construída, divergente.  

Compartilhada, histórica, 
construída, dinâmica e divergente  

Finalidade da 
investigação  

Compreender e interpretar a 
realidade, os significados: pessoas, 
perceções, intenções, ações.  

Identificar potencial de mudança, 
emancipar os sujeitos. Analisar a 
realidade.  

Relação 
sujeito/objeto  

Dependência. Implicação do 
investigador. Inter-relação. 

Relação influenciada pelo 
compromisso.  

Valores  Explícitos. Influenciam a 
investigação.  

Partilhados. Ideologia partilhada.  

Fonte: Elaboração própria, a partir de Professora Isabel Costa (2012), Apontamentos da Unidade 

Curricular Métodos de Investigação. UTAD Pólo de Chaves. 

 

Quanto ao objetivo que pretende alcançar, este estudo tem uma natureza descritiva e um 

caráter exploratório na medida em que se vai realizar uma investigação num contexto 



Referencial Empírico 
 

73 
 

concreto, a escola, para conhecer e interpretar a realidade, relativamente à questão 

enunciada, e descrever o modo como os fenómenos se manifestam.  

Parte dos factos e não de amostras representativas, não procura a generalização, mas sim a 

aplicação dos resultados à realidade concreta, em análise. 

A partir do enquadramento nestes paradigmas, optámos pela metodologia de Investigação-

Ação, cientes que é a que melhor se adequa ao estudo que queremos levar a cabo. Baseamo-

nos em Caride (2011:120) que reconhece nesta metodologia uma “pluralidade de práticas e 

um meio de diversificar e abrir o conhecimento do social a diferentes realidades, temas e 

problemas”. Por outro lado, o mesmo autor, concordando com Lúcio-Villegas, considera que 

esta metodologia permite a reconstrução da realidade, no dia a dia, levando as pessoas a 

descobrir as suas capacidades de ação transformadora da realidade social. 

Caride (2011) defende que a Investigação-Ação e a Animação Sociocultural estão muito 

próximas, na medida em que ambas se estruturam em torno de três perspetivas dominantes, 

sintetizadas no quadro:  

Quadro 10 – Perspetivas através das quais se estruturam a Investigação-ação e a Animação 
Sociocultural 

Aspetos etimológicos e 
metodológicos 

Conteúdos culturais, políticos e 
sociais 

Educação crítica e libertadora 

Processo sistemático que 

integra a investigação e a 

ação transformadora da 

realidade. 

Associa a investigação à 

mobilização e à ação 

comunitária. 

Rever os modos de educar, os 

papéis de educadores e 

educandos, as teorias e as 

práticas educativas. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Caride (2011:121). 

Queremos salientar a importância da Investigação-Ação na intervenção em contextos 

educativos e o que esta metodologia pode representar em termos de desenvolvimento 

científico e profissional, na medida em que integra conhecimento e ação e tem em vista a 

melhoria das práticas. 

Seguindo esta linha de pensamento, pretendemos assumir claramente o papel de 

investigadores da própria atividade, segundo a perspetiva de Kemmis (1992), citado por 

Caride (2011:125): “São métodos que situam o profissional no cenário central do processo de 
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investigação educativa, no qual se converte em investigador autocrítico das suas próprias 

atividades”. 

Assim, através desse processo autocrítico, a investigação-ação representa uma possibilidade 

de melhorar as nossas práticas educativas, na realidade concreta em que trabalhamos – a 

Escola Secundária da Boa Nova. 

Identificamo-nos, pois, com a visão de De Miguel, citado por Caride (2011:126), reafirmando 

que a finalidade do nosso trabalho como investigadores não é verificar hipóteses, “mas 

dinamizar mudanças no contexto, a partir dos seus agentes”. 

Considerando que a Investigação-Ação é um processo inacabado, que se traduz na espiral 

de ciclos de Contreras, passamos a apresentar a figura nº1 em que representamos esse 

processo, aplicado ao presente estudo. 

Figura 1 - A Investigação-Ação como espiral de círculos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Caride (2011:132) 

 

A partir deste enquadramento metodológico, passamos a apresentar as fases da 

investigação-ação, aplicadas ao presente estudo: 

Análise e nova recolha de 
dados

Novo problema ou 
redefiniçaõ do anterior

Observação/Avaliação

Proposta de ação: 
Oficina de Teatro

Análise do 
problema e recolha 

de dados

Identificação  
do problema
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 - Como professores-investigadores, identificámos um problema prático, na escola em que 

lecionamos; 

- Aprofundámos o significado desse problema: identificámos as suas características; 

estudámos o contexto; consultámos autores e estudos ou experiências práticas realizados em 

contextos e âmbitos semelhantes; recolhemos dados sobre as perceções que os alunos têm 

da nova escola, a vários níveis; inquirimos sobre as perceções que os alunos têm sobre as 

próprias necessidades de formação e sobre a sua experiência relativamente ao teatro. 

- Procedemos à análise e interpretação dos dados, seguidas de reflexão no quadro do 

contexto educativo que é a escola; 

- Tentamos determinar qual o sentido da ação para a melhoria; 

- Apresentamos uma proposta concreta de ação; 

- Realizamos a ação;19 

-Perante novo problema, procedemos à recolha de evidências da prática que levará a nova 

análise. 

O processo continuará numa sucessão de ciclos, permitindo a resolução de problemas 

práticos, e utilizando, para tal, uma série de métodos, técnicas, procedimentos e instrumentos.  

Paillé, evocado por Caride (2011), considera que a Investigação-Ação é fundamentalmente 

uma investigação qualitativa. O autor fundamenta esta classificação referindo as 

características da Investigação-Ação: concretiza-se nos locais da ação com a participação 

dos atores envolvidos; recorre a métodos qualitativos de recolha e análise de dados; gera 

informação e análise da ação. 

Também Vilelas (2009) apresenta as características deste tipo de investigação, a partir de 

Bogdan e Biklen (1997):  

1) na pesquisa qualitativa, o investigador é o instrumento principal; 2) a investigação 
qualitativa tende a ser mais descritiva; 3) na investigação qualitativa há mais interesse 
no processo do que pelos resultados ou produtos; 4) os investigadores qualitativos 
tendem a analisar os dados indutivamente; 5) o significado é de importância vital para 

                                            
19 No âmbito deste estudo, e tendo em conta condicionalismos de vária ordem, não foi possível concretizar a ação 

proposta. No entanto, é nossa intenção que ela venha a realizar-se, ainda que num momento posterior à 

apresentação deste trabalho. 
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as abordagens qualitativas; 6) é indutiva, isto é, o pesquisador desenvolve conceitos, 
ideias, a partir de padrões encontrados nos dados. 

(Vilelas,2009:108) 

Apoiamo-nos, ainda, na perspetiva de Martina Pérez Serrano (2011), para quem o modelo 

qualitativo é o que melhor se adequa à investigação em Animação Sociocultural, na medida 

em que a prática da Animação Sociocultural possui uma lógica muito diferente do modelo 

positivista. Segundo esta autora, o modelo qualitativo apresenta três características 

fundamentais: a teoria constitui uma reflexão na e desde a prática; a sua preocupação 

fundamental é a resolução de problemas, mas sem negar a construção do conhecimento; a 

metodologia segue o modelo indutivo. 

Apesar de enquadrarmos o estudo num modelo qualitativo, recorremos a algumas técnicas 

próprias do modelo quantitativo, como é o caso do inquérito por questionário. Assim, situamo-

nos na perspetiva de vários autores que defendem a utilização de um pluralismo metodológico 

integrador, como é o caso de Lopes (2006:82): 

Pode-se dizer que chegou o momento em que a investigação orientada para 
transformar o social, não deve efetivar-se mediante o recurso a um dos paradigmas 
dominantes, mas sim recorrendo à utilização plural de teorias e enfoques 
metodológicos. 

(Lopes,2006:82) 
 

4.1.2. Técnicas de recolha de dados 

4.1.2.1. A observação 

O investigador necessita de recorrer a processos operativos que permitam recolher os dados 

empíricos, parte fundamental de qualquer investigação. No presente estudo, optámos por 

técnicas próprias da investigação qualitativa, como a observação, o inquérito por entrevista e 

a análise documental. Para além destas técnicas, julgamos, ainda, oportuna e útil a utilização 

do inquérito por questionário, mais utilizado nas investigações quantitativas. 

Neste estudo, procederemos a dois tipos de observação: a observação direta e a observação 

indireta, seguindo a perspetiva de Quivy e Campenhoudt (2005:164) que define observação 

direta como a que se faz “sem se dirigir aos sujeitos interessados”, enquanto que a 

observação indireta é aquela em que há uma interpelação dos sujeitos para obter informação. 

Quer num caso quer noutro há a necessidade de criar os instrumentos de observação 

adequados, de forma a podermos obter uma informação pertinente, de acordo com as 

questões da investigação.  
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Nesse sentido, delimitamos dois momentos da observação:  

1º momento – permitiu a recolha de dados para fazer uma avaliação diagnóstica que permitiu 

aceder à análise do problema, no seu contexto e da qual resultará uma proposta de ação.  

2º momento – o que permitirá recolher dados  que conduzam à avaliação da ação e 

consequente reflexão e nova proposta de ação20 . 

A observação teve como objetivo avaliar a ação, com vista à deteção de possíveis desajustes 

ou problemas, no sentido de uma melhoria. Trata-se de uma observação participante na 

medida em que o investigador é o próprio instrumento da observação, quem observa faz parte 

do grupo observado. Observam-se as condutas, os sentimentos, as reações penetrando 

assim na compreensão das atitudes e dos valores que intervêm no fenómeno em estudo 

(Vilelas, 2009). Esta técnica permite reunir um conjunto de informação que, por vezes, não se 

consegue através de outros meios.  

Quivy e Campenhoudt (2005:197) consideram que é a partir deste tipo de observação que “as 

lógicas sociais e culturais dos grupos estudados poderão ser reveladas o mais claramente 

possível”. 

Para realizar a observação participante é necessário seguir algumas etapas: assegurar 

objetividade na recolha dos dados; ter uma visão de conjunto da comunidade que se quer 

estudar; registar os dados num diário de campo, numa grelha de observação, podendo 

também recorrer-se à fotografia, à gravação áudio ou vídeo.  

Concordamos com Weick, citado por Fortin (1999:242) ao explicitar o conceito observação, 

da seguinte forma: “ (…) a observação consiste em selecionar, provocar, registar e codificar 

o conjunto dos comportamentos e dos ambientes que se ligam aos organismos in situ (…)”. 

Neste estudo, recorremos à grelha de observação em duas situações: uma no que diz respeito 

à recolha de dados a partir do documento Plano Anual de Atividades; outra na observação 

direta de atividades não previstas no PAA, realizadas no âmbito da expressão artística, em 

geral,  e no teatro, em particular. 

                                            
20 No âmbito deste estudo, e tendo em conta condicionalismos de vária ordem, não foi possível fazer o 2º momento 

de observação, pois a ação proposta não foi concretizada. No entanto, é nossa intenção que ela venha a realizar-
se, ainda que num momento posterior à apresentação deste trabalho. 
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Em relação ao segundo momento da observação, já referido atrás, e que perspetivamos para 

uma futura intervenção, através da dinamização de uma Oficina de Teatro, os instrumentos 

serão diversificados, incluindo a gravação audiovisual e a fotografia. 

4.1.2.2. Pesquisa e análise documental 

Bardin (2011:47) cita Chaumier para definir análise documental: “uma operação ou um 

conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação”  

Nesta perspetiva, a técnica revelou-se útil, na medida em que, a partir da análise de 

documentos orientadores da escola em questão, pudemos obter informações que permitiram 

caracterizar com maior rigor o contexto. Assim, foram consultados os documentos: Projeto 

Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades, da Escola Secundária da Boa Nova. 

Construiu-se uma grelha de observação para proceder ao registo da informação de uma forma 

condensada.  

4.1.2.3. Inquérito por questionário 

O inquérito por questionário é uma técnica muito utilizada quando se quer pesquisar dados 

de determinados sujeitos, através de questões, sobre conhecimentos, atitudes, crenças e 

sentimentos. É especialmente eficaz no caso de se pretender interrogar um número maior de 

pessoas, pois permite fazê-lo de forma rápida.  

Quivy e Campenhoudt (2005) definem o inquérito por questionário como uma técnica que  

Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 
população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 
familiar, às suas opiniões (…) às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 
de consciência de um acontecimento ou problema (…). 

(Quivy e Campenhoudt,2005:188) 

Os mesmos autores (2005) consideram que esta técnica favorece a concretização de 

determinados objetivos, tais como: o conhecimento de uma população enquanto tal; a análise 

de um fenómeno social cuja apreensão se faz através de informações relativas aos indivíduos 

da população em questão; a inquirição de um número elevado de pessoas. Normalmente o 

tratamento das informações é quantitativo, razão pela qual as respostas são previamente 

codificadas, propondo-se ao inquirido que escolha respostas de entre as que lhe são 

apresentadas. Por esse facto, as questões devem ser formuladas com a maior clareza e 

organizadas de forma lógica.  

Para que o questionário seja um instrumento credível, Quivy e Campenhoudt (2005) apontam 

as seguintes condições: 
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 (…) rigor na escolha da amostra, formulação clara e unívoca das perguntas, 
correspondência entre o universo de referência das perguntas e o universo de 
referência do entrevistado, atmosfera de confiança no momento de administração do 
questionário, honestidade e consciência profissional dos entrevistadores. 

(Quivy e Campenhoudt,2005:190) 

Nesta investigação, julgámos oportuno o recurso a esta técnica, uma vez que pretendíamos 

inquirir todos os alunos das turmas do 10º ano da Escola Secundária da Boa Nova. 

Considerámos, ainda, que a informação obtida por questionário seria útil, na medida em que 

proporcionava obter informação de forma antecipadamente estruturada, facto que facilitou a 

análise e permitiu uma maior rapidez na recolha de informação.  

Assim, depois de definir o tipo de informação que queríamos obter e de inventariar os meios 

e recursos disponíveis, passámos à formulação dos objetivos do questionário que 

apresentamos de seguida: 

- Conhecer as expectativas dos alunos face à escola; 

- Identificar a opinião dos alunos sobre a escola; 

- Saber qual é a perceção dos alunos sobre as suas necessidades de formação; 

- Caracterizar a relação dos alunos com o teatro; 

- Indagar sobre a motivação dos alunos para a participação numa oficina de teatro na escola. 

No que diz respeito à formulação das questões, tivemos em consideração que poderíamos 

obter dados relativos a três categorias, segundo Sierra Bravo, (citado por Vilelas,2009): dados 

factuais, julgamentos subjetivos e cognições. 

Já no que concerne a forma, construímos dois tipos de questões: questões fechadas ou 

estruturadas e questões abertas.  

As questões fechadas são as mais utilizadas, pois permitem o recurso à análise estatística e 

facilitam a resposta. Por outro lado, Vilelas (2009) apresenta alguns inconvenientes deste tipo 

de perguntas, nomeadamente, a probabilidade de se induzir a resposta, de a informação ser 

reduzida e conduzir a conclusões demasiado simplistas. 

Neste questionário, e utilizando a tipologia de Polit e Hungler, citados por Vilelas (2009.292), 

recorremos às perguntas dicotómicas e às perguntas múltiplas. Estas últimas apresentam 

uma escala qualitativa que se reporta ou ao número de vezes em que uma ação é repetida 

ou ao grau de concordância relativamente a uma ou várias afirmações. 

Para a elaboração das perguntas considerámos ainda duas vertentes, conforme o tipo de 

informação que se pretendia. No início, surgem perguntas de identificação que se destinam 
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não a identificar nominalmente, mas através de dados sociais, neste caso, a idade e o género. 

A estas seguem-se perguntas de informação cujo objetivo é recolher dados factuais e opiniões 

dos inquiridos. 

Conscientes de que todo o trabalho investigativo pressupõe um processo de medição, 

procedemos à escolha das escalas de medida mais adequadas para medir o tipo de dados 

recolhidos. Nesse sentido, considerando que contávamos com dados factuais e julgamentos 

subjetivos, optámos por dois tipos de escalas: escalas nominais e escalas de Likert, 

recorrendo à classificação de Fortin (1999). 

As escalas nominais são úteis para medir as frequências das componentes da variável, não 

existindo nenhuma espécie de hierarquia ou ordenação. 

Já as escalas de Likert permitem medir o grau de concordância dos inquiridos com 

determinadas afirmações, pela atribuição de scores individuais às respostas. Para Fortin 

(1999) estas escalas consistem na apresentação de várias proposições em relação às quais 

os inquiridos indicam a sua concordância ou discordância, selecionando uma de entre cinco 

posições. 

Ainda previamente à aplicação, submetemos o questionário a um pré-teste, aplicando-o a 

sujeitos com características semelhantes à população em estudo, mas sem, contudo, lhe 

pertencer. Com base na análise dos resultados do pré-teste, efetuámos os ajustes que se 

revelaram necessários, procedendo, depois, à sua aplicação propriamente dita.  

Para garantir que os questionários entregues fossem devolvidos, recorremos à administração 

direta deste instrumento. Dessa forma pretendíamos reduzir a possibilidade de não resposta, 

o que afetaria, de certo modo, a validade dos resultados e a representatividade da amostra. 

Seguimos, neste caso, as diretivas de Bell (2010:130): “Há vantagens claras na entrega 

pessoal dos questionários aos indivíduos. Poderá explicar os objetivos do estudo e, nalguns 

casos, os questionários podem até ser preenchidos na altura”. 

4.1.2.4. Inquérito por entrevista 

A entrevista é uma forma concreta de interação social, cujo objetivo é a recolha de dados para 

uma investigação. Nesse sentido, distingue-se de outras técnicas pela aplicação de processos 

de comunicação e interação humana, através de um contacto direto entre o investigador e o 

seu interlocutor. Bardin (2011) caracteriza a entrevista como uma fala mais ou menos 

espontânea: 

 A subjetividade está muito presente: uma pessoa fala. Diz «Eu», com o seu próprio 
sistema de pensamentos, os seus processos cognitivos, os seus sistemas de valores 
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e de representações, as suas emoções, a sua afetividade e a afloração do seu 
inconsciente. 

Bardin (2011:89) 

Em investigação social, o tipo de entrevista mais utilizado é a entrevista semidiretiva ou 

semiestruturada. Segundo Quivy e Campenhoudt (2005:192) “(…) o investigador dispõe de 

uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo 

receber uma informação por parte do entrevistado”. O investigador deverá criar um clima de 

empatia, deixando o entrevistado à vontade para falar abertamente, preocupando-se apenas, 

no caso de haver algum dispersão, em encaminhar a entrevista para os objetivos previamente 

definidos. 

Atendendo aos objetivos da investigação, recorremos à entrevista semiestruturada o que nos 

permitiu obter informações e elementos de reflexão bastante enriquecedores. O planeamento 

da entrevista concretizou-se através da definição dos objetivos e da elaboração de um guião 

com a operacionalização das categorias. 

Tendo em conta a problemática abordada neste estudo, pareceu-nos bastante pertinente 

inquirir pessoas que estivessem ligadas ao teatro, quer como teóricos ou teórico-práticos, quer 

como predominantemente ligados à prática teatral. 

Para tal, selecionámos dois tipos de interlocutores: pedagogos teatrais de reconhecido mérito 

e encenadores com larga experiência de trabalho junto da comunidade, concretamente com 

públicos juvenis. Essa opção permitiu-nos não só aprofundar o conhecimento relativamente à 

temática em estudo, mas também e citando Quivy e Campenhoudt (2005:193) fazer “ (…) a 

análise do sentido que os atores dão às suas práticas e aos acontecimentos com os quais se 

veem confrontados”. 

Como entrevistados, selecionamos três interlocutores: Victor Ventosa (professor da 

Universidade Pontifícia de Salamanca), José Carretas (ator, encenador e fundador do Teatro 

Panmixia) e William Gavião (ator, encenador e fundador do Teatro Reator). 

A entrevista ao Professor Victor Ventosa foi feita através do correio eletrónico, devido a uma 

maior dificuldade de contacto direto. Já as outras duas foram realizadas pessoalmente e 

registadas em suporte áudio. 

As entrevistas foram realizadas em locais e datas previamente acordadas com os 

entrevistados e tiveram a duração de cerca de 30 minutos. Elaboraram-se questões de 
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formato aberto, uma vez que pretendíamos dar alguma margem para que o entrevistado 

pudesse aprofundar as suas respostas e até dar informações suplementares.  

Finalmente registamos que o facto de uma das entrevistas ter sido feita via correio eletrónico 

acabou por dificultar a interação com o entrevistado, na medida em que alguns fatores 

próprios da comunicação em presença, que normalmente facilitam e agilizam a interação, 

perderam a sua relevância por força das circunstâncias. 

 As entrevistas tinham como objetivo geral conhecer diferentes perspetivas sobre a 

importância das práticas teatrais no desenvolvimento global dos jovens e na sua integração 

na escola. 

 Apresentamos no quadro seguinte a estrutura do guião da entrevista: 
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Quadro 11 – Estrutura do guião da entrevista 

Dimensão Objetivo Tópicos 
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- Apresentar-se 
como entrevistadora; 
- Informar sobre a 
finalidade da 
entrevista; 
-Solicitar autorização 
para gravar a 
entrevista; 
- Elucidar o 
entrevistado 
relativamente à 
importância da 
entrevista e ao seu 
conteúdo; 
- Contextualizar o 
entrevistado e 
motivá-lo para a 
entrevista; 

- Apresentação; 
- Finalidade da entrevista; 
 
 
 
- Destaque para a importância do entrevistado como 
colaborador na presente investigação. 
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Identificar o 
entrevistado e aferir: 
- A sua ligação à 
temática em estudo. 
- A experiência do 
entrevistado; 
- Questionar sobre a 
formação na área 
(formal, não formal 
ou informal); 

- Recolha de 
dados sobre a 
sua formação, os 
estudos 
realizados ou/e 
os projetos em 
que se envolveu. 
 

- Gostaria que nos dissesse de que 
forma está ligado à área em 
estudo, falando-nos um pouco da 
sua formação e dos projetos em 
que está ou esteve envolvido. 
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- Registar a 
perspetiva do 
entrevistado.  

 
- Tipos ou níveis 
de relação entre 
os conceitos. 

- O que entende por Animação 
Teatral? 
- Qual a sua opinião sobre a ação 
teatral como meio de educação não 
formal? 
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- Conhecer a 
perspetiva do 
entrevistado sobre o 
impacto que a 
prática teatral tem 
nos jovens e na 
escola. 
- Conhecer modelos 
de intervenção 
através do teatro 

 
- Áreas de 
desenvolvimento 
do jovem 
- Implicações na  
escola 

- O que pensa sobre a importância 
do Teatro no Espaço Escolar? 
- Na sua perspetiva, de que forma a 
intervenção teatral pode potenciar a 
aprendizagem de outras áreas do 
conhecimento? 
- Na sua opinião, qual o impacto 
das práticas teatrais nos jovens? 

Fonte: Elaboração própria
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4.1.3. Questões éticas 

Para terminar, queremos sublinhar a preocupação pelas questões morais e éticas, e a nossa 

determinação em preservar os direitos dos participantes na investigação, nomeadamente os 

direitos enunciados por Fortin, citada por  Vilelas (2009:371-372), direito “à autodeterminação, 

à intimidade, ao anonimato, à proteção contra o desconforto e o prejuízo e finalmente o direito 

ao tratamento justo e equitativo”. Nesse sentido, recorreremos ao princípio legal que garante 

a proteção desses direitos, o Consentimento Informado, que se apresenta em duas partes e 

será elaborado, tendo como base o modelo de Fortin (1999).  

No que diz respeito ao questionário, e antes da sua aplicação, redigimos dois documentos: 

um com toda a informação para os encarregados de educação dos alunos seleccionados, em 

que se fez a apresentação e breve contextualização do estudo, os objetivos e a garantia de 

confidencialidade da informação recolhida. 

4.1.4. Procedimentos de análise de dados 

Nesta fase, o trabalho do investigador inclui muitas ações, mas segundo Quivy e 

Campenhoudt (2005) há três que são obrigatórias: a descrição e a preparação dos dados, a 

análise das relações entre variáveis e a comparação entre os resultados observados e os 

esperados.  

Assim, tendo em conta a tipologia deste estudo, recorremos a dois métodos de análise: a 

análise de conteúdo e a análise estatística. 

 4.1.4.1. Análise de conteúdo 

O tratamento da informação recolhida através das entrevistas e das respostas abertas, no 

caso do questionário, exigiu o recurso à análise de conteúdo que, segundo Bardin (2011), se 

define de um modo geral como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Bardin (2011:44) 

A utilização deste método de análise implicou a utilização de processos técnicos relativamente 

precisos o que nos possibilitou fazer uma interpretação mais objetiva. 
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No caso específico deste estudo, organizámos a análise do conteúdo estruturando o trabalho 

em torno de três polos, seguindo a terminologia de Bardin (2011): a pré-análise; a exploração 

do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Optámos, então, por fazer uma análise de conteúdo categorial temática que, segundo Quivy 

e Campenhoudt (2005:228), “permite revelar as representações sociais ou os juízos dos 

locutores a partir de um exame de certos elementos constitutivos do discurso”. Na verdade, 

procurámos calcular e comparar as frequências de certas características ou temas, 

previamente agrupados em categorias significativas, partindo do pressuposto que quanto 

maior é a frequência, mais importante seria para o locutor. Para além desta análise mais 

quantitativa, analisámos cuidadosamente os temas, para tentar identificar os valores de 

referência e os modelos de comportamento presentes no discurso. Estes dois níveis de 

análise permitiram-nos fazer uma interpretação controlada, a inferência, pois segundo as 

palavras de Bardin (2011:167): “(…) a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de 

indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de 

inferência ou indicadores; referências no texto)”. 

Decidimos proceder à análise das entrevistas dividindo-as em dois grupos: de um lado as 

duas entrevistas feitas aos encenadores, do outro a entrevista ao pedagogo teatral. Esta 

opção justificou-se pelo facto de termos duas entrevistas presenciais, as dos encenadores, e 

uma entrevista não presencial, a do pedagogo teatral. O conteúdo foi reproduzido em texto 

escrito (Apêndice E) e, no caso específico do Professor Ventosa, foi traduzido. A exploração 

do seu conteúdo foi feita através de um quadro síntese (Apêndice D) para facilitar a apreensão 

da respetiva informação. 

Na senda de Bardin (1997), fizemos a categorização de cada resposta, seguindo o critério da 

semelhança semântica e os objetivos da investigação. De seguida apresentamos o Quadro 

12 onde estão elencadas as categorias e subcategorias: 
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Quadro 12 – Categorias e subcategorias da entrevista 

Categorias Subcategorias 

 
 

 
 

Perfil do entrevistado 

 
Formação em Teatro 

 
Envolvimento em projetos teatrais 

 
Experiência de trabalho com jovens 

 
Estudos realizados 

 
 
 

 
 
 

Perspetiva do entrevistado 
 
 
 

 
Animação Teatral 

 
Teatro – Educação não formal 

 
Impacto da prática teatral nos jovens e na 
escola. 

 
Pertinência de uma Oficina de Teatro na 
escola. 

 
Modelos de intervenção 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.4.2. A análise estatística dos dados 

Na opinião de Quivy e Campenhoudt (2005:224), a análise estatística dos dados “impõe-se 

em todos os casos em que estes últimos são recolhidos por meio de um inquérito por 

questionário”. 

Para o tratamento dos dados do questionário optámos por utilizar a análise estatística 

descritiva e a respetiva representação gráfica. Não se tratou de uma simples exposição de 

resultados, mas também da interpretação dos dados, fundada na reflexão. 

O tratamento foi feito no computador pessoal, com recurso ao software Microsoft Office, Excel 

2010. 

Para facilitar a análise das respostas dadas, codificamos os questionários utilizando a letra A 

(aluno) e um número. Assim temos 70  questionários codificados de A0 a A69. 
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O questionário foi dividido em duas partes: a primeira visou a identificação relativa ao sexo e 

à idade do inquirido; a segunda parte, composta por 8 questões, tinha como objetivo recolher 

informação a vários níveis como a seguir se expõe: 

Q 1 – informação sobre as expectativas dos alunos relativamente à Escola Secundária da Boa 

Nova. Os alunos tiveram de escolher uma ou várias das expectativas apresentadas, havendo 

a possibilidade de indicar outra que não constasse na questão. 

Q 2 – informação sobre a opinião dos alunos relativamente à escola já referida. A resposta foi 

mais orientada, visto que tinham de assinalar todas as características, indicando o grau de 

concordância em relação a cada uma delas. 

Q 3 – Com esta questão pretendeu-se saber qual a perceção dos alunos face às suas 

necessidades de formação. Apresentaram-se nove áreas de formação que teriam de assinalar 

numa escala graduada. 

As questões 4, 5 e 6 visaram caracterizar a relação dos alunos com o teatro. 

Q 7 – O objetivo foi conhecer a motivação dos alunos para participar numa Oficina de Teatro 

na escola. 

Q 7.1. – Motivos para a participação (pergunta aberta). 

Q 7.2. – Motivos para a não participação (pergunta aberta). 

Q – 8 – Espaço de total liberdade para referir algo que não tivesse sido perguntado. 

 

4.1.5. Limitações do estudo 

Atendendo a condicionalismos de diversa ordem, identificamos algumas limitações no 

presente estudo. 

Em primeiro lugar, queremos referir a dimensão da amostra que é bastante reduzida, facto 

que impede, desde logo, qualquer generalização. Por essa razão, os resultados deste estudo 

aplicar-se-ão exclusivamente aos alunos do ensino secundário da Escola Secundária da Boa 

Nova-Leça da Palmeira. 

Por outro lado, não foi possível, por razões que se prendem com a duração do estudo, dar 

continuidade à investigação, através da concretização da proposta de intervenção. Ora, 

tratando-se de um estudo que recorre à metodologia da investigação-ação, consideramos que 
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deverá ter continuidade no futuro, para que se possa de facto proceder à concretização da 

Oficina de Teatro e seguir o ciclo previsto, no quadro da investigação-ação. 
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CAPÍTULO V – O CAMPO, A AMOSTRA E OS RESULTADOS 

5.1. Contextualização do campo 

Este estudo foi realizado na Escola Secundária da Boa Nova, constituindo pois o campo de 

análise. A seleção deste campo apoiou-se em vários fatores. O primeiro prende-se com a 

vontade de realizar um trabalho que permita responder às questões já formuladas na 

introdução, mais concretamente à questão principal: O Teatro, como meio de Animação 

Sociocultural em contexto escolar, poderá ser uma estratégia de integração dos alunos, 

facilitadora de processos de participação? 

Por outro lado, esta escola tem sido o nosso local de trabalho desde 1991, pelo que temos 

um conhecimento profundo do seu funcionamento, da sua ação educativa e, tendo participado 

na equipa de autoavaliação, temos também um conhecimento bastante objetivo, quer dos 

seus pontos fortes quer das áreas de melhoria. E é neste ponto que nos centrámos para levar 

a cabo um estudo com uma intencionalidade clara de melhoria da qualidade do serviço 

prestado aos alunos do ensino secundário deste estabelecimento de ensino.   

Apoiamo-nos em Martina Pérez Serrano (2011) para afirmar que nenhuma investigação se 

pode entender em abstrato, mas sim aplicada à realidade do contexto socioeconómico, 

cultural e político: “É importante estudar o contexto na medida em que nos vai ajudar a 

aprofundar e compreender melhor os problemas e necessidades a resolver no mesmo” (idem, 

2011:335). 

5.1.1. A envolvente 

 5.1.1.1. Breve enquadramento 

A Escola Secundária da Boa Nova enquadra-se, na região do Grande Porto que se estende 

da Póvoa de Varzim a Espinho. Insere-se num dos nove concelhos da NUT III (Nomenclatura 

Comum das Unidades Territoriais Estatísticas) – o de Matosinhos - e na freguesia de Leça da 

Palmeira. 

Podemos, pois, considerar como “envolvente” o concelho no seu todo ou as freguesias que 

constituem a área de influência principal da escola – Leça da Palmeira, Sta. Cruz do Bispo, 

Perafita e Lavra. Neste caso, estaremos a reportar-nos à envolvente mais restrita. 
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Figura 2 - Freguesias do concelho de Matosinhos 

Matosinhos é um concelho com 61 km de perímetro, em que cerca de um terço do mesmo 

corresponde a linha de costa. Apresenta uma configuração irregular, embora com idêntica 

extensão máxima Norte-Sul e Oeste-Este (11 km, de acordo com o INE). A sua área total é 

de 62 km2, desigualmente repartida pelas freguesias. 

5.1.1.2. Demografia 

Matosinhos é um concelho de forte densidade ocupacional, inscrevendo-se num continuum 

urbano centrado no Porto. A densidade de ocupação do solo encontra correspondência e é 

decorrente da elevada densidade populacional, a segunda maior do Grande Porto em 2011 

(2825,6 hab/km2 contra os 5752 hab/Km2. Do ponto de vista da estrutura etária, tem-se 

registado um progressivo envelhecimento demográfico que, aliás, acompanha a tendência do 

país. 

Se ampliarmos o conceito de “jovem”, associando-o à população potencialmente estudantil, 

verificamos que a redução da proporção de “jovens‟ na população total tem sido, a nível 

concelhio, progressiva (mais acentuada no grupo 15-24 anos) e acompanhada de um 

aumento da percentagem de idosos. 

5.1.1.3. Aspetos económicos 

O posicionamento geográfico de Matosinhos é privilegiado, por ser adjacente ao concelho do 

Porto e pelas infraestruturas de transportes que lhe conferem elevada acessibilidade – porto 

de Leixões, proximidade ao aeroporto e uma muito boa rede viária, com ligação por 

autoestradas e itinerários principais aos concelhos e distritos adjacentes. Neste contexto, não 

é de estranhar que seja um concelho economicamente relevante, o que nos é evidenciado, 
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desde logo, pela densidade de empresas (em 2.º lugar no Grande Porto) e pelo volume de 

negócio das mesmas (o mais gerador de riqueza no Grande Porto). 

 5.1.1.4. Aspetos socioculturais 

A problemática social encontra-se amplamente interligada com a económica e entronca com 

esta em vários aspetos, nomeadamente nas questões do desemprego. 

O Concelho de Matosinhos possui, atualmente, uma vasta rede de Instituições de Apoio Social 

que presta serviços diversificados (Centros de Convívio/Dia, Apoio Domiciliário, Apoio 

Domiciliário Integrado e Lares de Idosos). 

A envolvente, além da rede social já focada, também apresenta um amplo conjunto de 

infraestruturas culturais, desportivas e de lazer. 

5.1.2. A escola 

 5.1.2.1. O recinto escolar 

O recinto escolar é composto por quatro blocos: um polivalente e três (A, B e C) destinados a 

atividades letivas e de apoio. Faz igualmente parte deste espaço, um pavilhão 

gimnodesportivo e um campo de jogos. 

 

 

Figura 3 - Planta da Escola Secundária da Boa Nova 

 

5.1.2.2. História 

Criada a 1 de setembro de 1984 pela Portaria N.º 662/84, a Escola Secundária de Leça da 

Palmeira passou a denominar-se Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira pelo 

http://esbn.pt/images/escola/conteudos/escola/mapaescola/image5.jpg
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Despacho N.º 100/SERE/93, publicado no Diário da República de 17 de junho. 

Este estabelecimento de ensino funciona em regime diurno e noturno, estando aberto para 

atendimento das necessidades dos elementos da comunidade escolar, 55 horas semanais. 

Até ao ano letivo de 1998/99, a gestão da escola foi estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 765-

A/76 de 23 de outubro, não tendo havido quaisquer iniciativas no sentido de implementar o 

modelo definido pelo Decreto-Lei n.º 172/91 de 10 de maio. 

No ano letivo de 1999/2000 iniciou-se a implementação do modelo de gestão de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio de 1998. 

Nos últimos anos, a escola tem vindo a tornar-se tendencialmente uma Escola Secundária, 

apresentando um maior número de turmas deste ciclo. É de salientar também uma aposta 

forte nos Cursos Profissionais. 

No ano 2012-13, abriu um curso pós-secundário: curso de Especialização Tecnológica (CET) 

de Aplicações de Informática de Gestão e aguarda, desde já, para o próximo ano letivo um 

CET em Gestão de Turismo. Tem ainda vindo a funcionar, em horário pós-laboral, um curso 

de Português para falantes de outras línguas. 

5.1.2.3. Visão 

“A ESBN pretende ser uma escola de prestígio na região, reconhecida como promotora de 

uma formação humanista e de um ensino de qualidade (…)” (PEE, maio, 2013:1). 

5.1.2.4. Missão 

Enquanto serviço público, a ESBN pretende “promover a formação de cidadãos informados, 

civilizados, atentos, reflexivos e interventivos, preparados para a mudança e para a vida 

ativa”(PEE, maio, 2013:1). 

 Para atingir tal objetivo, a escola norteia-se “por um conjunto de valores basilares: o respeito 

e a responsabilidade, o conhecimento, a disciplina e a exigência, no sentido de qualidade de 

excelência (ibidem). 
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Órgãos de Direção, Administração e Gestão 

Direção 

5.1.2.5. Organigrama 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figura 4 - Organigrama 
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5.1.2.6. Recursos humanos 

Docentes 

A ESBN dispõe de um quadro docente numericamente significativo (100 dos 10521 docentes 

em serviço pertencem ao quadro), com uma já longa permanência na escola (52% dos 

elementos do quadro já estão na escola há 20 anos ou mais), apesar de no concurso de 2009 

ter sido colocado um número significativo de novos docentes. A formação académica 

apresenta-se adequada (somente 4 docentes possuem apenas o bacharelato) e, em vários 

casos, acrescida, isto é, existem docentes com mestrado e situações pontuais com 

doutoramento, além de outros com cursos de especialização. 

A estabilidade global do corpo docente é, em si mesma, um aspeto positivo, tanto mais que a 

escola apresenta um dinamismo considerável a nível de projetos e de atividades diversas, o 

que revela uma não acomodação da maioria do seu corpo docente. 

Funcionários não docentes 

Os funcionários que exercem funções não docentes são 38, sendo maioritariamente 

assistentes. Mesmo assim é insuficiente o número de auxiliares da ação educativa, 

contribuindo para ineficiências de funcionamento. 

Os funcionários não docentes são sobretudo do quadro (28 em 38) e nestes o grupo mais 

numeroso tem, como habilitações académicas, o ensino secundário, seguido de um grupo 

também significativo de funcionários com o 1.º ciclo do ensino básico. 

Alunos/ Encarregados de Educação 

Os alunos da ESBN no biénio 2009/11 foram, geograficamente, provenientes das freguesias 

de Leça da Palmeira (42,8%), de Perafita (16,6%), de St.ª Cruz do Bispo (10,7%) e de Lavra 

(7,0%). Curiosamente, 6,6% dos alunos são residentes na freguesia de Matosinhos e 3,7% 

são provenientes de freguesias de outros concelhos. 

Nos cursos científico-humanísticos, há um claro destaque para Leça da Palmeira. Já no que 

diz respeito aos cursos profissionais, o desfasamento entre o quantitativo proveniente de Leça 

da Palmeira e o de Perafita não é tão significativo. 

                                            
21 Os dados relativos à população docente e não docente referem-se ao ano letivo 2009/2010, ano do último 

levantamento. 
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Relativamente ao ano letivo 2012/13, a população discente está distribuída conforme a tabela 

abaixo: 

Tabela 1 – Distribuição da População discente no ano letivo 2012/13 

Curso Ano de escolaridade 
Nº de 

Turmas 
Nº de 
alunos 

 

3º Ciclo Ensino Básico 

7º 1 20 

8º 2 49 

9º 1 30 

CEF T3 1 25 

 

Ensino Secundário 

10º 3 80 

11º 3 85 

12º 4 107 

CEF T6 1 26 

Curso Profissional 1º 3 76 

Curso Profissional 2º 4 64 

Curso Profissional 3º 3 46 

Educação e Formação de 

Adultos 
1 24 

Curso de Especialização 

Tecnológica 
1 15 

Total 647 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos oficiais da escola 

 

No que diz respeito ao sucesso académico, as taxas de conclusão/transição têm-se afigurado 

mais problemáticas no 12.º ano dos Cursos Científico-Humanísticos; o sucesso pleno tem 

sido inferior a 50% no ensino básico. A escola apresenta índices baixos de abandono escolar, 

tendo sido nulo no ano 2009/2010. 

Quanto aos Encarregados de Educação, apresentam globalmente baixo nível de habilitações 

académicas, situação mais flagrante no caso dos EE dos alunos dos C. Profissionais.  

A percentagem de alunos abrangidos pelos apoios dos SASE registou um aumento 

significativo nos três últimos anos, situando-se em 2010/11 na ordem dos 31%. 
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  5.1.2.7. Oferta da escola 

A escola oferece uma formação diversificada desde os cursos para prosseguimento de 

estudos, os cursos de cariz profissional, os cursos EFA e o curso de Português, língua não 

materna. 

Em termos de nível de formação, vai desde o 7º ano do 3º ciclo até ao pós-secundário. 

A escola apresenta ainda um grande número e diversidade de projetos em várias áreas, desde 

o ambiente, à saúde, passando pela cidadania. 

A ESBN tem protocolos estabelecidos com um numeroso grupo de empresas e instituições. 

Na maior parte dos casos, a sua finalidade prende-se diretamente com a oferta de estágios 

aos alunos dos Cursos de Educação e Formação e dos Cursos Profissionais; há, no entanto, 

situações em que o âmbito de incidência do protocolo é mais vasto. Dentre estes, é de 

salientar a parceria com a APDL, entidade que, para além de proporcionar esses estágios, 

tem prestado apoio financeiro em várias atividades. 

  5.1.2.8. Ambiente/Cultura escolar 

Relativamente a uma cultura avaliativa, as práticas avaliativas têm uma certa tradição na 

ESBN e apresentam-se, atualmente, plurais: equipa de autoavaliação, projeto EPIS- Escolas 

de Futuro, Programa AVES- Avaliação de Escolas e Avaliação Externa oficial.  

A indisciplina, não obstante as iniciativas para a conter e combater, tem sido um aspeto 

problemático do ambiente da ESBN, particularmente a nível do ensino básico e dos CEF. Os 

alunos dos cursos profissionais, embora menos problemáticos, carecem igualmente de 

atenção por parte da escola, pois, apesar da redução, em 2009/10, da taxa de ocorrência de 

comportamentos inadequados, ainda não é dado adquirido que se trate de uma tendência. 

 

5.2. Caracterização da amostra 

Depois de termos delimitado o campo de análise, e considerando os objetivos desta 

investigação, passámos à delimitação da amostra. Assim, considerando que a população em 

causa é constituída pelos alunos do ensino secundário da Escola Secundária da Boa Nova, 

selecionámos, como unidade de análise, as três turmas de 10ºano. A opção teve a ver com 

duas intenções bastante claras: a de querer inquirir alunos que cumulativamente 

frequentassem o ensino secundário e estivessem na escola há relativamente pouco tempo. 

Estas características estavam não apenas relacionadas com a questão principal deste estudo, 
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mas também com as questões ligadas à integração do aluno na nova escola e no novo nível 

de ensino. 

 A amostra corresponde a 70 alunos num total de 80. Não participaram no estudo a totalidade 

dos alunos, pois à data da aplicação do questionário, alguns alunos tinham já alterado a sua 

situação escolar, quer através de pedido de transição de escola, quer de mudança de curso. 

Há ainda a considerar a ausência de alguns alunos nesse dia. 

Assim, a amostra é constituída por três turmas, num total de 70 alunos, dos quais 37 (52,89%) 

pertencem ao sexo masculino e 33 (47,14%) ao feminino, conforme se apresenta no quadro: 

Tabela 2 - Distribuição dos alunos por género 

Sexo Número % 

Masculino 37 52,89 

Feminino 33 47,14 

Total 70 100 

 

No que diz respeito à idade, estes alunos têm, na sua grande maioria, 15 anos (62,69%) e 16 

anos (29,85%). Esta informação indica-nos que 92,54% dos alunos terá tido um percurso 

escolar regular, sem retenções. Apenas 5 alunos apresentam idades superiores.  

No que diz respeito ao género verifica-se também bastante equilíbrio, tal como se apresenta 

no gráfico, da figura 6. 

 

Figura 5 - Distribuição por género 
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5.3. Apresentação e análise dos dados 

Neste subcapítulo realizaremos a apresentação e análise dos dados, a partir dos objetivos da 

investigação já expostos no Capítulo I, deste documento. 

Para proceder a uma melhor organização da informação, optámos por distribuí-la em três 

itens que correspondem aos três instrumentos de recolha utilizados: grelha de observação 

das atividades realizadas na Escola Secundária da Boa Nova relacionadas com o teatro 

(5.3.1); questionário aplicado aos alunos do 10º ano, desta mesma escola (5.3.2); entrevistas 

realizadas às três pessoas selecionadas: Víctor Ventosa, José Carretas e William Gavião 

(5.3.3.). 

5.3.1. Análise e discussão das grelhas de observação das atividades realizadas 

na Escola Secundária da Boa Nova (ESBN),  ano letivo 2012-13 

Para dar resposta à sub-questão “De que forma está presente a expressão artística nas 

atividades desenvolvidas na ESBN?”, construímos duas grelhas de observação:  

- Grelha de observação do documento Plano Anual de Atividades da Escola Secundária da 

Boa Nova – Ano letivo 2012/13 (Quadro 15 - Apêndice A); 

- Grelha de observação direta de atividades realizadas, mas não especificadas, no documento 

Plano Anual de Atividades Quadro 16 – Apêndice A). 

Após a recolha dos dados, procedemos à respetiva categorização, como se apresenta nos 

seguintes quadros: 

Quadro 13 – Atividades do PAA: Área das expressões 

                                       N 23 

Categorias Subcategorias Frequência 

 
 

 
 

Expressão estético-artística 
 
 

Dança e música 2 

Música e dramatização de 
leituras 

1 

Canto 1 

Artes manuais 1 

 Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos oficiais da escola 
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Num total de 23 projetos desenvolvidos na escola, verificamos que apenas um número muito 

reduzido se situa na área estético-expressiva. No que diz respeito ao teatro, não há mesmo 

qualquer projeto, apenas se verificando a realização de dramatizações, de forma ocasional, e 

no âmbito do projeto da Biblioteca Escolar. 

A mesma situação se verifica no que diz respeito às atividades não incluídas no PAA, como 

se apresenta no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Atividades realizadas, mas não incluídas no PAA: Área das Expressões 

Categorias Subcategorias Frequência 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expressão estético-

artística 
 
 

 
Leitura de poemas e música 

1 

 
Música e dança 

1 

 
Canto, música, declamação 

1 

 
Música, dramatização, declamação e dança 

1 

 
Criação musical 

1 

 
Leitura dramatizada 

1 

 
Dança, música e poesia 

2 

 
Teatro vai à escola 

1 

 
Difusão musical (vídeo) 

1 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos documentos oficiais da escola 

Relativamente ao quadro 14, verifica-se que as atividades surgiram de forma bastante 

pontual, com o objetivo de assinalar datas especiais, como o Dia da Escola e o Dia do 

Diploma.  

5.3.2. Análise e discussão do questionário aplicado aos alunos do 10º ano da 

Escola Secundária da Boa Nova 

O questionário aplicado aos alunos permitiu-nos obter algumas respostas que se revestem, 

na nossa opinião, de grande importância, no quadro deste estudo e dos seus objetivos. 

Tratando-se de uma investigação que visa a melhoria do serviço educativo da escola em 
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questão, quisemos indagar sobre aspetos determinantes para a definição de um plano de 

intervenção que fosse ao encontro dos interesses e expectativas dos alunos. Nessa medida 

inquirimos os alunos de 10º ano para obter informação, que decidimos organizar a partir de 

dois eixos:  

A) Relação aluno/escola: expectativas face à escola; opinião sobre a escola; perceção 

relativamente às necessidades de formação. 

B) Relação aluno/Teatro: gosto pelo teatro; experiência em Teatro; motivação para participar 

numa Oficina de Teatro na escola. 

Com vista a uma maior facilidade de leitura, optámos por codificar cada inquirido, designando-

o pela letra A, seguida de um número. Assim, temos um universo de respondentes que vai de 

A0 a A69, correspondente à totalidade dos inquiridos que é de 70 alunos. 

Passámos, pois, à apresentação dos resultados, seguida da respetiva análise e discussão. 

A) Relação aluno/escola: 

 Para poderem expressar a opinião relativamente à escola que frequentam, apresentou-se, 

aos alunos, um conjunto de seis afirmações bastante utilizadas nos processos de avaliação 

de escolas e que estavam relacionadas com diversas áreas: o clima de escola, o serviço 

educativo, as atividades extraescolares e a participação dos alunos nessas atividades.  

No que diz respeito à questão sobre às expectativas que os alunos possuem relativamente à 

escola que frequentam, os inquiridos deveriam assinalar uma ou mais respostas, dependendo 

da sua perspetiva pessoal. 

Os resultados das respostas obtidas estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Expectativas dos alunos face à Escola Secundária da Boa Nova 

                                                                                                                                              N = 70 

 FREQ % 

Conclusão do 12º ano 5 7,14 

Conclusão do 12º ano/Novas amizades 3 4,29 

Conclusão do 12º ano/Novas amizades/Conhecimentos/Convívio 32 45,71 

Conclusão do 12º ano/Conhecimentos 7 10,00 

Conclusão do 12º ano/Novas amizades/Conhecimentos 6 8,57 

Novas Amizades/Conhecimento/Convívio/Outro 1 1,43 

Conhecimento/Convívio 2 2,86 

Conclusão do 12º ano/Novas amizades/Convívio 5 7,14 

Conclusão do 12º ano/Novas amizades/Conhecimentos/Convívio/Outro 4 5,71 

Conclusão do 12ºano/ Conhecimento/Outro 1 1,43 

Conclusão do 12ºano/ Conhecimento/Convívio 3 4,29 

Conclusão do 12ºano/ Conhecimento/Outro 1 1,43 

Total 70 100,00 

 

Tal como era expectável, 67 (95,71%) dos alunos inquiridos assinalou a dimensão Conclusão 

do 12º ano. Desses 67 alunos, 6 (8,95%), assinalaram também a resposta Outro, 

apresentando os seguintes exemplos:  

A12 – Prática de desporto, participação em atividades extraescolares, voluntariado; 

A15 – Crescimento psicológico; 

A26/A51 – Acesso ao Ensino Superior/Boa classificação para ingressar no Ensino Superior; 

A42 – Conclusão do Ensino Superior; 

A62 – Não exemplificou. 

Podemos concluir que a esmagadora maioria dos alunos revela a preocupação com a 

conclusão deste ciclo de ensino e a importância que esse facto assume na sua vida.  

Os itens Novas amizades e Convívio obtiveram 51 e 47 respostas respetivamente, como se 

apresenta no gráfico seguinte: 
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Figura 6 – Expectativas dos alunos face à escola. 

 

A análise dos resultados dos dados permite-nos inferir que os jovens inquiridos valorizam 

significativamente a dimensão dos relacionamentos, facto que está devidamente 

fundamentado e estudado por diversos autores de referência, na área da Psicologia do 

Desenvolvimento. 

Apesar disso, não podemos deixar de registar que 57 jovens assinalaram o item 

Conhecimentos, o que mostra que os alunos inquiridos estão bem conscientes do papel da 

escola como uma instituição educativa que lhes permitirá completar a sua formação de nível 

secundário, de forma a permitir-lhes não só a graduação, mas também a aquisição de 

conhecimento.  

No que concerne a questão 2 - Que opinião tem desta escola? - as respostas foram 

claramente positivas, como se pode verificar na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Opinião dos alunos acerca da Escola Secundária da Boa Nova 

 

 

 N = 70 

Frequência relativa 

Níveis de concordância 

 1 2 3 4 5 

É uma escola agradável. 1,4 2,9 41,4 42,9 11,4 

Presta um serviço educativo de 
qualidade. 

0 2,9 17,1 64,3 15,7 

Preocupa-se com o bem-estar dos 
alunos. 

1,4 2,9 22,9 60,0 12,9 

Organiza atividades interessantes. 2,9 14,3 37,1 40,0 5,7 

Motiva a participação dos alunos nas 
atividades. 

1,4 10,0 32,9 48,6 7,1 

Dá oportunidade à expressão da 
criatividade. 

1,4 8,6 27,1 54,3 8,6 

1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Concordo em parte; 4 = Concordo; 5 = Concordo totalmente. 
 

No que diz respeito ao clima de escola, nomeadamente nas categorias aprazibilidade e 

segurança, verificaram-se resultados francamente positivos, ilustrados nos gráficos das 

Figuras 7 e 8.  
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Figura 7 - Aprazibilidade 

 

Resultado ainda mais positivo foi o que ocorreu face à afirmação Preocupa-se com o bem-

estar dos alunos, relativamente à qual 60% dos inquiridos assinalou Concordo, tendo 12,9% 

dos inquiridos mostrado concordância total. Perante estes dados, julgámos poder inferir que 

a maioria dos alunos inquiridos (72,9%) se sente seguro e confiante na escola, o que direta 

ou indiretamente favorece também a integração dos jovens. Tendo em conta que, para a 

quase totalidade dos alunos, se trata de uma escola nova, consideramos que os resultados 

são muito favoráveis e até gratificantes para a comunidade escolar e os seus órgãos de 

gestão.  

 

Figura 8 – Segurança 
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Os alunos manifestaram, ainda, o reconhecimento da qualidade do serviço educativo desta 

escola, visto que os graus de concordância se distribuíram maioritariamente pelos níveis mais 

altos da escala, como é apresentado no gráfico seguinte: 

 

Figura 9 - Qualidade do serviço educativo da escola 

 

Nas três últimas afirmações, relacionadas com as atividades e com a oportunidade de 

expressão da criatividade, os resultados estão, de uma forma geral, mais distribuídos entre o 

3º (Concordo em parte) e o 4º nível (Concordo). 

Assim, relativamente ao interesse que as atividades organizadas pela escola despertam nos 

alunos inquiridos, julgamos pertinente salientar que 17,2% respostas evidenciam uma 

apreciação negativa: 14,3% assinalaram o nível 2 (Discordo) e 2,9% o nível 1 (Discordo 

totalmente). Apenas 5,7% dos inquiridos não manifesta qualquer dúvida face ao interesse das 

atividades, tendo assinalado o nível 5 (Concordo totalmente) da escala. Apresenta-se, em 

seguida, o gráfico com os resultados relativos à afirmação: Organiza atividades 

extracurriculares interessantes. 
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Figura 10 - Interesse das atividades extracurriculares. 

 

A partir destes resultados, concluímos que há um número significativo de alunos (17%) que 

não classifica como interessantes as atividades propostas pela escola, facto que pode levar-

nos a inferir que esses mesmos alunos estão disponíveis para participar noutro tipo de 

atividades. Esta ocorrência assume especial relevo se tivermos em conta os objetivos deste 

estudo e a proposta de intervenção que é apresentada. 

As duas últimas categorias revestem-se de igual importância, pois situam-se na dimensão da 

participação e da criatividade. Os respetivos resultados são apresentados nos gráficos das 

Figuras 11 e 12. 

 

 

Figura 11 - Participação dos alunos nas atividades. 
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Figura 12 - Expressão da criatividade. 

 

Assim, verificamos que, na opinião dos alunos inquiridos, a escola motiva a participação nas 

atividades, dando oportunidade à expressão da criatividade. Com efeito, após a leitura dos 

dados, verifica-se uma frequência significativa nos níveis de concordância mais altos, o nível 

4 (Concordo) e o nível 5 (Concordo totalmente), como se apresenta nos dois gráficos 

anteriores, o primeiro com os resultados relativos à motivação e o segundo com os resultados 

correspondentes à expressão da criatividade. 

Apesar dos resultados positivos, e porque considerámos estas dimensões fundamentais no 

processo de desenvolvimento dos jovens desta escola, acreditamos que há ainda bastante 

trabalho a fazer, tanto no fomento da participação dos alunos na vida da Escola como no 

desenvolvimento e expressão da criatividade. 

Passamos, agora, a apresentar os dados relativos à pergunta 3 – Em termos de 

desenvolvimento pessoal, assinale as áreas que gostaria de aprofundar, durante a sua 

permanência nesta escola. 
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Tabela 5 - Áreas que os alunos gostariam de desenvolver na Escola Secundária da Boa Nova 

 

N = 70 

Frequência relativa 

Níveis de concordância 

 1 2 3 4 5 

O conhecimento de si. 5,71 2,86 44,3 31,43 15,71 

O conhecimento dos outros. 2,86 10,00 40 35,71 11,43 

A comunicação. 1,43 4,29 27,1 47,14 20,00 

A capacidade de adaptação a 
situações novas. 

1,43 2,86 21,4 42,86 31,43 

A reflexão e a apreciação crítica. 1,43 5,71 24,3 51,43 17,14 

A capacidade de intervir na turma. 1,43 5,71 31,4 40 21,43 

A capacidade de intervir na escola. 1,43 12,86 38,6 32,86 14,29 

A capacidade de intervir na 
comunidade. 

2,86 5,71 28,6 40 22,86 

As capacidades artísticas e 
expressivas. 

8,57 15,71 22,9 28,57 24,29 

1 = Nada; 2 = Pouco; 3 = Bastante; 4 = Muito; 5 = Totalmente. 

 

A partir da análise dos dados apresentados, é possível destacar as áreas de desenvolvimento 

que os alunos apontam prioritariamente.  

Assim, e considerando apenas os níveis de concordância mais altos (4 e 5), verificamos que, 

somando os valores ocorridos nesses níveis, o item Capacidade de adaptação a situações 

nova, apresenta a maior frequência relativa de respostas (74,29%). Este resultado 

compreende-se facilmente, se tivermos em linha de conta que estes alunos se encontram 

num ano de charneira entre o ensino básico e o ensino secundário, facto esse que comporta 

todo um conjunto de alterações na vida escolar e pessoal dos alunos, tal como já foi realçado 

no início deste estudo, na Introdução.  
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Logo a seguir, e procedendo ao mesmo tipo de análise, surge assinalado com resultados 

muito semelhantes o item A reflexão e a apreciação crítica com 68,57%, seguido do item A 

comunicação com 67,14% das respostas. 

Também a capacidade para intervir na comunidade parece ser uma prioridade para 62,86% 

dos alunos inquiridos à frente da capacidade para intervir na turma (61,43%) e na escola 

(47,14%).  

Por último, queremos destacar um número significativo de alunos (47) que valorizam o 

desenvolvimento das capacidades artísticas e expressivas, uma vez que assinalaram este 

item em Concordo ou Concordo totalmente. O gráfico seguinte apresenta, de forma clara, os 

resultados obtidos: em termos de frequência relativa, 76% dos alunos inquiridos identificaram 

esta área como uma necessidade de formação, facto bastante relevante, no contexto desta 

investigação.  

 

 

Figura 13 - As capacidades artísticas e expressivas 

 

B) Relação aluno/teatro: 

No que diz respeito à análise da relação aluno/teatro, e após a leitura dos dados, pareceu-

nos interessante considerar a variável Género e relacioná-la com as respostas dadas, 

concretamente no caso das perguntas: 4 (Gosta de Teatro?), 5 (Já experimentou fazer 

teatro?) e 7 (No caso de ser criada uma Oficina de Teatro na escola, sentir-se-ia motivado/a 

a participar?) 

A Figura 14 apresenta um gráfico com os resultados relativos à pergunta 4 e à sua distribuição 

por género. 
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Figura 14 - Gosto pelo teatro 

Numa primeira leitura dos dados, constatamos que a diferença de género sobressai mais nos 

níveis inferiores. Na verdade, há 4 rapazes cujo grau de concordância é Nada, enquanto 

nenhuma rapariga assinala esse nível. A ocorrência deste resultado poderá estar, a nosso 

ver, relacionada com ideias pré-concebidas no que diz respeito ao Teatro, muitas vezes fruto 

de alguma ignorância ou ausência de experiências nesta área. A partir da nossa experiência 

profissional, sabemos que existem, de facto, alunos, principalmente oriundos de meios mais 

desfavorecidos, que revelam alguma resistência face a qualquer tipo de prática teatral. 

Curiosamente a diferença vai-se atenuando nos níveis positivos (3 e 4) nos quais se verifica 

uma frequência bastante elevada de respostas.  

No que diz respeito à experiência em teatro, apresentamos os resultados no gráfico, da figura 

15. 

 

Figura 15 – Experiência em teatro 
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Após a leitura dos dados, conclui-se que 44 (alunos (21 rapazes e 23 raparigas) responderam 

afirmativamente à pergunta 5. Não se verifica, neste caso, uma diferença significativa 

relativamente ao género.  

Nos que respondem negativamente, a diferença é levemente acentuada (16 rapazes e 10 

raparigas), o que vem reforçar a ideia de que é nas respostas mais reveladoras do 

distanciamento face ao Teatro que encontramos maior diferenciação de género. 

A tabela 6 apresenta os resultados relativos aos locais onde os alunos experienciaram as 

práticas teatrais. Trata-se de uma pergunta que lhes permitia selecionar vários itens. 

 

Tabela 6 - Locais onde os alunos experimentaram fazer teatro. 
                N44 

LOCAL FREQ % 

Escola 12 27,27 

Escola/Grupo de amigos 5 11,36 

Escola/Paróquia 
 
 
 
 

1 2,27 

Escola/Grupo de teatro amador 2 4,55 

Escola/Grupo de teatro amador/Paróquia 3 6,82 

Escola/Paróquia/Família 1 2,27 

Escola/Paróquia/Grupo de amigos 1 2,27 

Escola/Paróquia/Associação/Grupo de amigos/Família 2 4,55 

Paróquia 2 4,55 

Paróquia/teatro amador 3 6,82 

Paróquia/Grupo de amigos 1 2,27 

Paróquia/Grupo de amigos/Família 3 6,82 

Associação 2 4,55 

Grupo de Teatro amador 2 4,55 

Grupo de amigos 3 6,82 

Grupo de amigos/Família 1 2,27 

TOTAL 44 100,00 

 

A tabela apresenta todas as variantes de resposta dadas. No entanto, destaca-se já 

claramente que a Escola e a Paróquia são os itens com maior frequência de respostas. Na 
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verdade, dos 44 alunos que experimentaram fazer teatro, 36 (81,82%) fizeram-no na Escola 

e/ou na Paróquia. Apenas 8 alunos (18,18%) tiveram, exclusivamente, essa experiência 

noutros locais: Associação, Grupo de Teatro amador, Grupo de amigos ou Família. 

O gráfico que se segue permite-nos fazer uma leitura mais imediata destes resultados, pelo 

que optámos por apresentá-lo: 

 

Figura 16 - Locais onde os alunos experienciaram a prática teatral. 

 

Fazendo a leitura do gráfico da Figura 16, destaca-se o resultado obtido no item Escola, 

assinalado por 27 alunos (61,36%) o que ilustra bem o esforço dos professores em criar 

situações favoráveis à prática teatral, muitas vezes à custa do seu tempo e disponibilidade 

pessoal. 

É também significativa a frequência registada no item Paróquia (17 alunos), que põe em 

evidência o trabalho que algumas paróquias vêm desenvolvendo, na área do Teatro. 

Prosseguimos com a análise das respostas relacionadas com as motivações (ou ausência 

delas), para participar numa oficina de teatro, na escola, começando por apresentar os dados 

obtidos no gráfico seguinte:  
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Figura 17 - Motivação para participar numa Oficina de Teatro 

Mais uma vez verificámos a diferença de género nas respostas, ao nível de concordância 1 

(Nada). Com efeito, como é visível no gráfico, 15 rapazes assinalaram este nível enquanto 

apenas 3 raparigas o fizeram. 

Já, se somarmos os resultados dos níveis 3 (Bastante) e 4 (Muito) obtemos um total de 26 

(59,09%) alunos, o que podemos considerar um número significativo de alunos motivados a 

participar na Oficina de Teatro. 

Prosseguindo na análise dos dados, consideramos agora as perguntas 7.1. e 7.2. que 

pretendiam conhecer as motivações dos alunos, relativamente à participação ou não na 

Oficina de Teatro e cujos resultados se apresentam no Apêndice C, Tabela 7 e 8.  

No que diz respeito à pergunta 7.1. (Apresente os motivos que o levariam a participar), houve 

um total de 35 respostas (2 alunos não responderam).  

Relativamente à pergunta 7.2. (Se nem sequer põe a hipótese de fazer teatro, explique 

porquê), houve 29 respostas (4 alunos não responderam). 

Um facto curioso a assinalar é que 11 alunos, tendo respondido na pergunta anterior que se 

sentiriam pouco motivados a participar, acabaram por indicar na pergunta 7.1 os motivos de 

participação, de forma bastante assertiva, como por exemplo:  

A61: “Porque às vezes gosto de representar e descobrir novas histórias”; 

A58: “Gosto de evidenciar as minhas qualidades de maneira mais cómica (…) já 
experimentei fazer teatro em família ou representar/fingir/imitar alguém noutros 
espaços (…)”; 

A54: “Aprecio fazer de conta que sou outra pessoa”; 

A16: “O facto de adorar teatro e talvez um dia vir a ser atriz”. 
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Como as perguntas, em análise, eram abertas, portanto de resposta livre, fizemos uma análise 

do seu conteúdo, constituindo categorias e subcategorias conforme as Tabelas 7 e 8, do 

Apêndice C, cujos resultados se apresentam a seguir: 

Motivos apontados para a participação (pergunta 7.1.): 

- Desenvolvimento de capacidades – Em relação a esta categoria, os alunos referiram:  a 

comunicação (2 registos), a criatividade (1 registo), a desinibição (3 registos), a 

autodescoberta (1 registo) e ainda outras capacidades que nunca puderam desenvolver (1 

registo).  

- Gosto pelo teatro – aqui os alunos valorizaram diferentes aspetos: 

O gosto pela interpretação de personagens diferentes deles próprios (11 registos) e a vivência 

de novas situações/histórias (2 registos). A título ilustrativo citamos o aluno A36 “Adoro 

representar e ter dois mundos” e a aluna A3 “Adoro teatro e sinto que, quando estou a 

representar, consigo ser outra pessoa, posso-me exprimir à vontade e, ao mesmo tempo, 

posso ser eu mesma”; 

O gosto pelo espetáculo, a interação com o público (2 registos); 

Referiram também o gosto por tipos específicos de teatro: musical e cómico (3 registos); 

Associado ao gosto pelo teatro, apontaram ainda: 

- A vontade de aprender mais nesta área (1 registo); o facto de considerarem o Teatro como 

uma atividade que traz bem-estar e prazer (4 registos), convívio e diversão (3 registos); o 

teatro é também encarado como possibilidade de atividade profissional no futuro (2 registos); 

vontade de dar continuidade à prática teatral (1 registo); considerarem o teatro uma atividade 

interessante (4 registos). 

Motivos apresentados para a não participação (pergunta 7.2.): 

- Ausência de gosto (9 registos) ou desinteresse (8 registos) pelo teatro.  

Associado a estas respostas, surge: o “não ter jeito” (6 registos); falta de tempo (5 registos); 

gostar apenas de assistir (5 registos); experiência desagradável, no passado (1 registo) e 

inibição (1 registo).  

Concluímos, a partir desta análise, que um número significativo de alunos (37) está disposto 

a participar numa oficina de teatro, caso ela venha a ser criada na escola. Também é notória 

a perceção de que a prática teatral promove o desenvolvimento global dos indivíduos, 
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nomeadamente na área do relacionamento, sendo fundamental não só na interação com o 

outro como na descoberta de si mesmo. Por outro lado, os inquiridos valorizaram de forma 

significativa o teatro como meio para aceder ao bem-estar, proporcionando divertimento e 

convívio.  

Relativamente à pergunta 8 que permitia referir algo que os inquiridos julgassem importante 

e não tivesse sido perguntado, não houve qualquer resposta. 

 

5.3.3. Análise e discussão dos resultados das entrevistas 

A análise do conteúdo das entrevistas aplicadas aos três selecionados para este estudo foi 

feita a partir de toda a informação categorizada e apresentada no quadro 17, Apêndice D. 

Como já foi referido anteriormente, optámos por distribuir as entrevistas em dois grupos: a 

entrevista ao Professor Víctor Ventosa, num grupo, e as entrevistas aos encenadores noutro 

grupo. 

5.3.3.1. Entrevista 1 (Víctor Ventosa) 

No que diz respeito ao perfil do entrevistado, criamos quatro subcategorias: formação em 

teatro; envolvimento em projetos teatrais; experiência de trabalho com jovens; estudos 

realizados, como se apresenta no Quadro 18, Apêndice D. 

Assim, relativamente ao teatro, o entrevistado falou da ligação profunda que mantém desde 

os primeiros anos da sua juventude até à atualidade: “O teatro é uma paixão que me tem 

acompanhado desde o início da minha meninice e em relação à qual continuo plenamente 

ativo”. Como autor e dramaturgo, publicou várias obras desde a comédia ao teatro de rua, 

teatro musical e drama. Dirige um grupo de teatro juvenil “Albahonda” que apresenta os seus 

trabalhos em diversas salas de Espanha.  

No que diz respeito à clarificação do conceito “animação teatral”, o entrevistado remete para 

todos os seus estudos e publicações, não deixando de fazer uma síntese: 

“Não obstante e em jeito de síntese de tudo o que já escrevi e publiquei a esse respeito, 
hoje em dia, há consenso na definição da Animação Teatral, a partir de um duplo 
enfoque: 

- a utilização do teatro como meio de Animação Sociocultural, ou seja, como uma 
ferramenta para desenvolver a participação social e comunitária; 
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- a utilização da Animação Sociocultural como meio de dinamização, motivação e 
inovação mediante o desenvolvimento de fórmulas teatrais participativas e campanhas 
motivadoras que aproximem das pessoas o gosto pelo teatro”  

(Quadro 16, Apêndice D). 

O entrevistado esclarece o conceito, através da articulação entre os conceitos “teatro” e 

“animação sociocultural” e o papel que eles detêm no quadro dos projetos de intervenção 

social. A partir daí apresenta dois tipos de enfoque: o teatro como estratégia para a promoção 

da participação; a animação sociocultural utilizando “fórmulas teatrais participativas” que 

desenvolvam, nas pessoas, o gosto pelo teatro. 

Já no que diz respeito à importância do teatro na educação, o entrevistado sublinha a eficácia 

e o caráter “multifacetado” das práticas teatrais como meio de educação não formal: 

 “O teatro é um dos meios de educação não formal mais eficazes e multifacetados que 
existem, devido à sua força motivacional, às suas múltiplas dimensões formativas e à 
sua natureza polifacetada, graças à qual se pode, num projeto teatral, integrar múltiplas 

áreas do conhecimento (…)”  
(Quadro 16, Apêndice D) 

O entrevistado destaca, ainda, o facto de o teatro contribuir para o desenvolvimento de 

capacidades que a educação formal ou escolar não contempla, como “ (…) as capacidades e 

competências sociais, de comunicação e educação para os valores”. 

Quanto ao impacto que as práticas teatrais podem ter nos jovens, Ventosa realça a natureza 

coletiva das práticas teatrais o que favorece naturalmente a “dimensão participativa e de 

convivialidade”. Refere também o efeito de atração que o teatro desperta nos jovens: “São 

dimensões que exercem grande atração nos jovens, numa fase do ser humano em que se 

vive, de forma muito intensa, a relação, a comunicação e a dimensão emocional” (Quadro 16, 

Apêndice D). Acrescenta, ainda, que esse efeito é tão intenso que terá um impacto positivo 

para o resto da vida. 

Já no que concerne o impacto do teatro na escola, o entrevistado considera que pode ser de 

grande importância, uma vez que contribui para o desenvolvimento do pensamento e espírito 

crítico. Assim, as práticas teatrais, na opinião de Ventosa, poderão provocar mudanças ao 

nível da escola, quando são utilizadas como meios geradores de inovação, meios que 

conduzem à resolução de problemas. “O teatro na escola pode ser uma ferramenta 

provocadora junto dos alunos, na medida em que lhes desperta o pensamento e o sentido 

crítico, assim como os leva a ver e a analisar a realidade, a partir de diferentes perspetivas 

(…)”(Quadro 16, Apêndice D). 
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Ao ser questionado sobre a pertinência de uma oficina de teatro na escola, o entrevistado 

afirmou que ela é fundamental, desde que se oriente o trabalho, na perspetiva da animação 

sociocultural, “desde a escola para e com a Comunidade (…)”. (Entrevista 1, Apêndice D). 

Do mesmo modo, os princípios de intervenção com jovens devem seguir os da animação 

teatral, com uma atenção especial aos interesses dos destinatários, procurando a participação 

de todos nesse processo: “(…) partir dos interesses dos destinatários e promover a implicação 

ativa do grupo em todo o processo teatral, desde um enfoque indutivo, ativo e experiencial” 

(Entrevista 1, Apêndice D). 

 

5.3.3.2. Entrevistas 2 e 3 (José Carretas e William Gavião) 

Nestas duas entrevistas, recolhemos perspetivas próprias sobre o trabalho teatral 

desenvolvido com jovens, não tanto no que diz respeito às conceções ou às metodologias, 

mas mais no que concerne os contextos e âmbitos de intervenção. Assim, registamos o 

contributo de José Carretas, mais centrado no trabalho de intervenção na comunidade, que 

partilhou connosco experiências realizadas em diversas cidades do país. Noutra vertente, 

apresentamos também a experiência de William Gavião que trabalha, com jovens, no âmbito 

das Atividades Extracurriculares (AEC), nas escolas do concelho de Matosinhos. 

Seguindo o procedimento já utilizado para a Entrevista 1, foi categorizado o conteúdo das 

entrevistas em análise, neste ponto. 

Assim, a partir do Quadro17 (Apêndice D), podemos traçar o perfil dos dois entrevistados. 

Ambos têm formação em teatro e são atores profissionais. Cada um dos entrevistados foi 

cofundador das companhias teatrais, nas quais desenvolvem atualmente a sua atividade 

profissional, quer como atores quer como encenadores. No que diz respeito à experiência 

com jovens, há algumas diferenças ao nível dos contextos, como já foi referido acima. 

A propósito do impacto que as práticas teatrais provocam nos jovens (Quadro 18, Apêndice 

D), registamos muitos aspetos comuns. Na verdade, após a análise do Quadro, verificámos 

que os dois entrevistados destacam o desenvolvimento de capacidades e competências, 

nomeadamente a competência comunicativa, a expressão criativa, o autoconhecimento, o 

relacionamento interpessoal e a participação. Ambos afirmam que as práticas teatrais, nestas 

idades, são promotoras de mudança, favorecendo a integração dos jovens.  
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Neste contexto, José Carretas considera que a busca de resultados não deve ser a primeira 

preocupação, “se vierem, muito bem, se não, não quer dizer que seja uma coisa má”; 

acrescenta que, acima de tudo, as práticas teatrais devem ser “um prazer, como a música”.  

Os dois referem o desenvolvimento da criatividade (Quadro 18, Apêndice D):  

José Carretas - “Uma vez ela (professora) disse-nos: «Que disparate, eles querem fazer uma 

peça: O assalto ao Pai Natal»! E os miúdos fizeram, nós quase não interviemos (…) eram 

miúdos pobres (…)” ; W. Gavião – “ (…) a capacidade de criar coisas (…)”. 

A mudança é também testemunhada por W. Gavião, ao referir o trabalho desenvolvido com 

uma turma difícil:  

- “Eu sei que passados para aí uns quatro meses, trabalhando com eles, a professora tinha-

me dito que as notas deles já tinham aumentado.(…) E mais, é que eles começaram a se 

entender todos eles, coletivamente.”; 

-  “(…) vejo e assisto todos os dias é que o teatro tem essa capacidade de trazer mudanças 

enquanto pessoas e isso é importantíssimo”. 

Outro impacto curioso é o facto de o teatro fazer despertar nos jovens “necessidades internas”, 

referindo como por exemplo o caso de um rapaz de origem chinesa que aprendeu a ler para 

poder trabalhar o seu papel, numa peça: “ Um dos moços não sabia ler e era um sarilho 

quando era preciso ler um texto (…). E ele voltou a ler, ultrapassou a vergonha, hoje sabe ler 

fluentemente (…)”. 

Os dois entrevistados realçam, ainda, que o teatro favorece a criação de outras 

oportunidades, através da descoberta de capacidades e potencialidades de cada um: 

José Carretas - “E o facto de (a oficina de teatro) ser um espaço outro, dá-lhe uma segunda 

oportunidade, uma outra forma de abordar, para não ser só «aquele burro que não sabe nada» 

”. 

William Gavião - “(…) começaram a desabrochar e passaram a vislumbrar tantas coisas (…) 

capacidade de autoconhecimento, da estima que eles passaram para eles mesmos (…).” 

Passando à análise do Quadro 19 (Apêndice D), constata-se que os entrevistados consideram 

de grande pertinência a existência de uma oficina de teatro na escola. 

 W. Gavião enumera até um conjunto de razões, baseado na sua experiência, como 

fundamento da sua opinião: 
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- Favorece o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre os professores: 

“Num espetáculo de teatro todos os professores podem trabalhar (…) eu tento chamar o 

colega de música para fazer uma trilha sonora, a colega da plástica para fazer os figurinos ou 

os cenários, a professora …junto com ela vou trabalhar as temáticas (…)”. 

- Contribui para uma melhor estruturação das atividades escolares (festas escolares, 

comemorações, etc.) através da otimização dos recursos: 

“(…) o teatro pode se associar às bibliotecas, pode se aliar aos professores (…) 
em concursos que eles fazem (…)”; 

 “ É bom dá visibilidade à escola.” 

 “Depois tem as festas de final de ano (…) não tinham critério (…) hoje a gente 
escolhe o que vai fazer, é mais equilibrado (…) é definido um roteiro  (…). 

 

No que toca aos princípios e metodologias a utilizar na intervenção com jovens (Quadro 20, 

Apêndice D), houve também grande proximidade.  

Foi referida pelos dois encenadores a importância do tipo de relação que, desde logo, se deve 

estabelecer com os jovens. J. Carretas destaca a necessidade de evitar  atitudes 

paternalistas: “ (…) não os paternalizar, pois… que é uma coisa que os irrita”. Por seu lado, 

W. Gavião defende o tratamento de igual para igual: “(…) eu sou mais um no meio deles, 

porém com mais experiência, eu acho que isso faz toda a diferença”. 

Salientaram, também, a necessidade de evidenciar o caráter coletivo do trabalho teatral: 

J. Carretas - “Sim, a forma de funcionamento tem de ser coletiva por natureza, porque eles 

têm de se organizar na distribuição dos papéis. (…) Deve haver um equilíbrio na na 

distribuição (…) não é que eles sejam iguais, basta tratá-los por igual…”. 

W. Gavião - “ (…) eles começaram a se entender coletivamente (…) porque o teatro é 

coletivo”. 

J. Carretas apontou, como procedimento importante, a aposta na motivação do grupo, 

tentando ir de encontro aos seus interesses e tendo sempre à vista um resultado concreto: 

“Faço jogos de confiança, dinâmicas de grupo, mas tento o mais depressa possível ter coisas 

concretas, nem que seja um sketch”; (…) “O resultado final tem de estar sempre à vista, 

mesmo arriscando que a qualidade não seja a melhor (…)”; “ (…) há uma peça de teatro, uma 

coisa concreta e depois o objetivo é ir descobrindo com eles.” 
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A questão da participação ativa dos jovens torna-se, deste modo, uma preocupação dos dois 

entrevistados. Concretamente, W. Gavião exemplifica o seu modo de trabalhar: “Eu podia 

optar por pegar em histórias que já existem ou textos (…) há quem faça isso (…) Eu faço 

questão que sejam eles, que saia deles. Eles têm tudo, eles têm tudo…”; “Eu estou por detrás, 

mas a ideia principal, original será sempre deles.” 

Finalmente foi colocada a questão da clarificação de conceitos e a sua importância no trabalho 

prático com os jovens. Neste contexto, pediu-se aos entrevistados que definissem os 

conceitos animação teatral, teatro, ou expressão dramática. Ambos os entrevistados foram 

bastante expressivos e categóricos, desvalorizando a questão dos conceitos.  

José Carretas, apesar de reconhecer a diversidade de conceitos, afirmou, desde logo, que o 

que faz é teatro: “Não sei se vale a pena discutir conceitos… para os miúdos é teatro, não é 

animação ou expressão dramática…é teatro.” 

W. Gavião segue na mesma linha de pensamento, o que fica bem claro na sua resposta: “É 

o teatro, é isso que eu faço (…) para mim, será sempre teatro”. Relativamente à definição de 

animação sociocultural, é bastante taxativo: “Pois eu também não sei o que é isso ”. 

Consideramos que este distanciamento ou dúvida relativamente à importância da clarificação 

dos conceitos prende-se, em grande parte, com o facto de os dois entrevistados serem 

profissionais do teatro. Talvez, por essa razão, estejam mais centrados na componente prática 

e experimental do trabalho teatral com os jovens, não deixando, no entanto, de reconhecer 

uma dimensão de intervenção e transformação junto deste público, que ultrapassa claramente 

a aquisição de técnicas teatrais.  

Por outras palavras, concluímos, a partir das entrevistas realizadas, que os entrevistados 

estão bem cientes do impacto que as práticas teatrais têm no público infantil e juvenil, no que 

se relaciona com o desenvolvimento integral da pessoa. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E 

SUGESTÕES 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões, de forma concisa e sucinta, a partir dos 

resultados obtidos após a realização da investigação. Nesse sentido, pretende-se estabelecer 

uma relação direta entre essas conclusões e os objetivos definidos à partida e/ou questões 

de investigação formuladas no início da investigação.  

Posteriormente serão também referidas as implicações dessas conclusões na utilização do 

Teatro como meio de Animação Sociocultural na escola secundária atual, em particular na 

Escola Secundária da Boa Nova, e na importância do recurso à arte como meio para a 

formação e desenvolvimento dos jovens alunos. 

No final do capítulo, apontar-se-ão algumas sugestões para investigações que possam vir a 

ser feitas, nesta área concreta.  

6.1. Conclusões 

Para tornar a apresentação das conclusões mais clara e concisa, optámos por proceder de 

forma faseada, a partir de cada um dos instrumentos utilizados: grelha de observação, 

questionário e entrevistas. 

6.1.1. Conclusões a partir das grelhas de observação   

Após a análise dos dados obtidos através das grelhas de observação, relativas às atividades 

realizadas na escola, foi possível concluir que: 

a) A Escola Secundária da Boa Nova dinamiza um número significativo (23) e variado de 

projetos destinados aos alunos e à comunidade extraescolar; 

b) Apenas quatro projetos se situam claramente em áreas artísticas: dança, canto, 

artesanato (artes e ofícios); 

c) Não existe qualquer projeto na área do teatro.  

d) Ocorrem, ocasionalmente, atividades que usam técnicas ou recursos teatrais como 

complemento, como por exemplo, a leitura dramatizada ou a realização pontual de 

pequenos sketches, a propósito de um ou outro autor estudado. 

Consideramos, pois, que obtivemos a informação necessária para esclarecer uma das 

questões formuladas: De que forma está presente a expressão artística nas atividades 

desenvolvidas na Escola Secundária da Boa Nova?  
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Com efeito, a informação obtida permite concluir que não há, nesta escola, resposta aos 

alunos que indiciem qualquer desejo, interesse ou necessidade de desenvolver práticas 

teatrais. Verifica-se, contudo, sempre que elas surgem, no contexto de outras atividades, 

um grande interesse e atração dos jovens relativamente ao teatro, facto também 

testemunhado por Ventosa (Entrevista 1, Apêndice 4), Carretas (Entrevista 2, Apêndice 4) 

e Gavião (Apêndice 4). 

6.1.2. Conclusões relativamente ao questionário aplicado a alunos   

A partir da aplicação do questionário aos alunos de 10º ano da Escola Secundária da Boa 

Nova, registámos as seguintes conclusões, que apresentamos integradas nos dois eixos – 

Relação aluno/escola; Relação aluno/teatro. 

Relação aluno/escola:  

a) As expectativas da maioria (83%) dos alunos de 10º ano, face à escola não se 

restringem aos resultados escolares, uma vez que manifestaram, claramente, o desejo 

de que a escola seja também um local onde possam estabelecer novas amizades, 

conviver e até desenvolver práticas de apoio à comunidade, através do voluntariado; 

b) Opinião sobre a escola:  

Através da análise dos dados, podemos concluir que os alunos inquiridos têm uma 

opinião global da escola muito positiva. Os resultados mais significativos referem-se à 

segurança e à aprazibilidade. Na verdade, se somarmos o número de respostas dadas 

nos graus mais altos da escala (Concordo e Concordo totalmente), verificamos que 

80% dos inquiridos considera que a escola presta um serviço educativo de qualidade. 

O mesmo acontece relativamente à perceção de que a escola se preocupa com o 

bem-estar dos alunos que obteve 73% das respostas. 

Julgamos significativo referir que, quanto ao interesse das atividades organizadas pela 

escola, houve uma descida acentuada. Com efeito, 40% dos inquiridos afirma 

concordar e apenas 5,7% concorda totalmente. Podemos então inferir que existe um 

número significativo de alunos com outros interesses para além do que se faz na 

escola, no âmbito do Plano Anual de Atividades, interesses que começam a esboçar-

se, na nossa opinião, nas expectativas manifestadas face à escola.  

 

 

 

 



Conclusões, Implicações e Sugestões 
 

123 
 

c) Áreas a desenvolver na escola: 

As respostas dadas permitem-nos concluir, utilizando o mesmo método de somar as 

respostas dos níveis mais altos (Muito e Totalmente), que existe já, neste nível de 

escolaridade, uma vontade bem explícita de desenvolver três capacidades: a 

capacidade de adaptação a situações novas (74%), a reflexão/apreciação crítica 

(69%) e a comunicação (67%).  

Continuando, por ordem decrescente é registada a vontade de desenvolver a 

capacidade de intervir na comunidade (63%), na turma (61%) e na escola (47,14). 

Curiosamente os valores relativos à intervenção na escola e ao conhecimento de si e 

dos outros coincidem e são os mais baixos (47%). 

 

Parece-nos importante nesta fase, introduzir o conceito de necessidade, uma vez que é a 

partir da identificação e delimitação das necessidades que podemos orientar a nossa 

intervenção. Nesta linha, chamamos à colação Martina Pérez Serrano (2011) que considera 

a expressão das necessidades sentidas como constituindo “a pedra angular para desenhar 

um processo de intervenção” (2011:337). 

Ora, perante os resultados obtidos, julgamos poder identificar algumas necessidades dos 

jovens inquiridos, na medida em que elas são expressas, nas respostas à Questão 3, sob a 

forma de desejo, interesse ou preferência.  

Identificadas as necessidades dos inquiridos, julgámos que a proposta de intervenção será 

adequada, na medida em que dá resposta aos anseios de um número significativo dos alunos 

inquiridos. Na verdade, a utilização do Teatro como meio de Animação Sociocultural na 

Escola, como já foi exposto e fundamentado no Capítulo III, vai permitir ao jovem um 

crescimento e desenvolvimento integral, nas mais diversas dimensões. 

Relação aluno/teatro: 

a) Gosto pelo teatro: 

Ao serem inquiridos sobre o gosto pelo teatro, 71,4% dos inquiridos respondeu 

Bastante (48,5%) e Muito (22,9%). Podemos concluir que, contrariamente a algumas 

ideias preconcebidas, há um número representativo de jovens que gostam de teatro. 

É certo que a questão é bastante genérica, mas o que se pretendia era perceber como 

os jovens se posicionam face ao Teatro em geral, para, num primeiro passo, 

perspetivar o tipo de abordagem e de proposta de intervenção. 
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b) Experiência em teatro: 

Foi com alguma surpresa que constatamos a existência de um número bastante 

significativo de alunos (63%) com alguma experiência em práticas teatrais. Esta 

ocorrência vem, de certa forma, confirmar as respostas dadas na questão anterior 

(Gosta de Teatro?) e reafirmar a atração dos jovens pelo teatro. 

c) Locais onde fizeram teatro: 

Já relativamente a esta questão, e pelo conhecimento que temos do trabalho com 

jovens, os resultados corresponderam ao que esperávamos. Na verdade, verificamos 

que a grande maioria (82%) dos alunos que referiu já ter feito teatro, fê-lo na escola 

e/ou na paróquia. Estes resultados vêm confirmar a importância que a escola e a 

paróquia têm assumido, enquanto territórios juvenis, para a divulgação e a prática de 

atividades teatrais. Inferimos, ainda, que alguns destes alunos poderão estar 

disponíveis para integrar um projeto de teatro na escola que frequentam, caso essa 

possibilidade lhes seja dada. 

 

d) Motivação para participar numa Oficina de Teatro na escola: 

Concluímos, a partir da análise dos dados obtidos, que perante a possibilidade de 

integrar uma oficina de teatro, não se verifica uma resposta correspondente à dada na 

questão anterior. Com efeito, apenas 37% dos inquiridos se mostra disponível para 

participar, isto se contabilizarmos os que assinalaram os dois níveis mais altos 

(Bastante e Muito). No entanto, parece-nos pertinente destacar o número de respostas 

(37%) no nível Pouco. Portanto há um número semelhante de jovens que não põe 

totalmente de parte a possibilidade de participar numa oficina de teatro, facto que pode 

ser relevante, se considerarmos as razões que levam estes jovens a apresentar 

algumas reservas ou mesmo rejeição, face às práticas teatrais. As justificações 

centram-se principalmente em quatro tipos de razões: Ter já outras atividades e, por 

isso, restar pouco tempo livre; Ter tido experiências anteriores em teatro menos 

agradáveis; Não ter perfil para o teatro (inibição é a razão mais apontada); Não se 

interessar ou não gostar.  

Estas respostas revestem-se de grande utilidade, pois mais uma vez, podem orientar 

o plano da ação a desenvolver, principalmente no sentido de ser uma ação mais 

dirigida aos interesses e necessidades dos jovens, para evitar, por exemplo, que os 

jovens sintam que o teatro é apenas decorar textos, como um dos inquiridos 

respondeu: “Não gosto de decorar textos para depois representar”.  
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No que diz respeito às razões para integrar a oficina de teatro, podemos dizer que há 

uma relação de complementaridade relativamente às necessidades anteriormente 

expressas pelos jovens, na Questão 3.  

Apresentamos algumas das respostas que melhor ilustram essa relação:  

- “O teatro ajuda a expressar as suas ideias aos outros”; 

- “Permite desenvolver capacidades que nunca desenvolvi”; 

- “Desenvolve a capacidade criativa e criativa”; 

- “Leva as pessoas a descobrirem-se”; 

- “Adoro ter dois mundos”; 

- Gosto de interpretar personalidades diferentes”. 

 

6.1.3. Conclusões Finais 

No momento de apresentar as conclusões finais desta investigação, retomamos o objetivo e 

a questão principal definidos à partida e que, no seu conjunto, funcionaram como matriz 

estruturante de todas as fases da investigação: 

- Compreender e aprofundar o estudo da importância das práticas teatrais, na formação dos 

jovens, no âmbito do desenvolvimento pessoal integral e no contexto de uma integração plena 

e de uma participação ativa na escola que frequentam.  

- O Teatro, como meio de Animação Sociocultural em contexto escolar, poderá ser uma 

estratégia para o desenvolvimento e integração dos alunos, facilitadora de processos de 

participação? 

Nesta fase final do estudo, julgamos ter obtido um conjunto de dados que nos permitiram 

aceder a um conhecimento mais aprofundado e objetivo da realidade e do problema 

enunciado, no início deste trabalho. Estamos convictos que esse conhecimento permitiu 

também confirmar a importância que as práticas teatrais têm nos jovens, estabelecendo uma 

relação direta com a questão principal da investigação. 

A caracterização da Escola Secundária da Boa Nova, campo de análise desta investigação, 

permitiu-nos concluir que, apesar dos inúmeros projetos que desenvolve, ainda não consegue 

dar resposta a algumas necessidades de formação dos seus alunos, nomeadamente na área 

artística. Esta evidência é confirmada pela análise do Plano Anual de atividades e pelos 

resultados do questionário aplicado aos alunos do 10º ano de escolaridade. Neste 

questionário, os alunos inquiridos manifestaram desejo de desenvolver outras capacidades, 
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para além das que são trabalhadas em cada área disciplinar, nomeadamente as capacidades 

mais relacionadas com a comunicação, a criatividade, o sentido crítico e a participação. 

Por outro lado, as entrevistas realizadas deram conta de experiências de trabalho com jovens, 

a partir das práticas teatrais, que reiteram o impacto que o teatro tem junto deste grupo etário. 

Os testemunhos dos três entrevistados confirmam que o teatro pode ser um fator importante 

de mudança, de crescimento e de integração dos alunos, para além de lhes proporcionar, 

também, um grande prazer e bem-estar. 

 Nestas circunstâncias, e apoiando-nos no quadro teórico apresentado na fundamentação 

deste estudo, é nossa convicção que a criação de uma oficina de teatro, nesta escola, poderá 

representar uma estratégia determinante na formação dos alunos, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e integração plena.  

Acreditamos que um plano de intervenção, utilizando o teatro como meio de animação 

sociocultural na escola, contribuirá para reforçar o papel da educação e da cultura no 

desenvolvimento do ser humano. Na verdade, a oficina de teatro será um espaço fora da aula, 

mas dentro da escola, onde a educação acontece de outro modo, em que o papel do educador 

se altera necessariamente. Neste sentido, seguimos o pensamento de Caride (2011) que, ao 

relacionar animação sociocultural com investigação-ação, apresenta uma das perspetivas 

predominantes:  

(…) a que tem na educação – popular, cívica, social, escolar, de adultos, etc. – as suas 
principais âncoras, a favor de uma educação crítica e libertadora, que reveja 
profundamente os modos de educar e educar-se na sociedade, os papéis dos 
educadores e dos educandos, as teorias e as práticas educativas, dentro e fora da sala 
das aulas. 

Caride (2011:121) 

 

6.2. Implicações/Sugestões  

Apesar de este estudo apresentar algumas limitações, como já foi referido, parece-nos que 

se reveste de certa importância, principalmente como ponto de partida para a reflexão sobre 

novas formas de encarar a escola e as suas funções, enquanto entidade educativa. Como 

educadores, que escola queremos construir? Queremos uma escola cidadã, uma empresa 

educativa ou uma McEscola? 22(Estêvão,2012). Pretendemos formar preferencialmente para 

a produtividade escolar ou para o exercício pleno da cidadania? Ora, a forma como cada 

                                            
22 Estêvão (2012) define três tipos de escola: empresa educativa, a que promove a justiça industrial; a McEscola 

que busca a justiça mercantil para o sucesso do mercado educativo; a escola cidadã que busca a justiça social. 
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escola ou cada educador encara estas questões vai determinar a orientação das práticas 

educativas, quer em contexto de sala de aula, quer nas atividades extracurriculares.  

Neste contexto julgamos ser de suma importância a reflexão sobre o papel que as práticas 

artísticas têm na formação dos alunos, ao longo de toda a escolaridade. Existem inúmeros 

estudos que apresentam investigações nesta área, mas poucos abordam a questão das 

práticas artísticas no nível secundário do ensino. O que podemos depreender deste facto? 

Como já abordámos no Capítulo III, a educação e as práticas artísticas na escola estão mais 

presentes nos primeiros anos de escolaridade, vindo a perder importância, tanto no currículo 

como nas atividades extraescolares, à medida que os alunos progridem na escolaridade, 

tornando-se praticamente inexistente nos anos que antecedem a entrada na universidade. 

 Nessa medida, e apesar de apresentar algumas respostas, o estudo acaba por levantar 

novas questões. Se, por um lado, confirma a importância do teatro como estratégia de 

intervenção na escola, por outro lado, deixa em aberto a questão de saber quais os impactos 

reais e objetivos que essa intervenção pode ter nos alunos do ensino secundário e na escola 

enquanto organização e contexto educativo. 

Consideramos, pois, que a realização de estudos futuros é de todo pertinente, nomeadamente 

estudos de caso, que possam construir conhecimento sobre o trabalho que alguns 

educadores desenvolvem na área artística e cujo público é constituído por alunos a frequentar 

o ensino secundário. Pela nossa parte, pretendemos dar continuidade ao presente estudo, 

seguindo essa orientação que começa a ser esboçada, no Capítulo III, com a proposta de 

criação de uma Oficina de Teatro na Escola Secundária da Boa Nova, com a intenção de a 

tornar objeto de um estudo a desenvolver no futuro. 
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APÊNDICES 

Por apêndices, entendemos a documentação elaborada pela autora do estudo e, nesse 

sentido, diz respeito a: quadros de registo de dados, grelhas de observação, guião, quadros-

síntese e transcrições das entrevistas realizadas. 
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APÊNDICE A 

Quadro 13 - Grelha de observação: Plano Anual de Atividades da Escola 

Secundária da Boa Nova – Ano letivo 2012/13 

Quadro 14 - Grelha de observação direta de atividades realizadas, não 

especificadas no Plano Anual de Atividades 
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Quadro 13 - Grelha de observação do Documento Plano Anual de Atividades (PAA) da Escola Secundária da Boa Nova – ano letivo 2012-13 

 

Designação 

Dimensão 

estético-

artística 

 

Destinatários 

 

Objetivos 

Data 

realização 

 

 

 

Biblioteca Viva 

 

 

Música e 

Dramatização 

 

 

 

Alunos 

Formar cidadãos atentos e reflexivos  
Criar hábitos culturais no quotidiano dos jovens alunos  
Promover hábitos de ocupação de tempos livres que permitam o 
desenvolvimento de competências cognitivas e um maior conhecimento do 
mundo em geral  
Promover atitudes eticamente corretas  
Promover a utilização eticamente correta do mundo da informação  
Promover iniciativas cívicas de defesa do património cultural 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

 

Danças sociais 

 

 

 

Música e Dança 

 
 
Alunos, 
professores, 
funcionários não 
docentes e 
comunidade 
extraescolar  
 

 
Despertar o interesse pela dança;  
Ensinar a dançar ritmos variados;  
Promover a socialização, a integração e a aceitação da diferença;  
Promover o bem-estar físico, psicológico e social;  
Desenvolver o equilíbrio, a coordenação e a concentração;  
Desenvolver o espírito de equipa e o trabalho colaborativo;  
Trazer a comunidade à escola;  
Divulgar as atividades desenvolvidas na  

 

Quartas – 

18:30-20:00 

Sextas – 

21:30-00:00 

 

 

Aulas de 
contemporâneo 
e de hip hop  

 

 

 

Dança e Música 

 

Alunos 

   
 
Promover a atividade física  
.Incentivar os alunos a fazerem parte da área de dança  
.Promover o convívio entre alunos  

 

 

 

Sextas 

17:00-19:00 



 

VI 
 

 

Designação 

Dimensão 

estético-

artística 

 

Destinatários 

 

Objetivos 

Data 

realização 

 

 

Estúdio Artes e 

Ofícios 

 

Tapeçaria, pintura 

de porcelana, 

colagens, crochet. 

 

Alunos, 

professores, 

funcionários não 

docentes e 

comunidade 

extraescolar. 

 
Proporcionar o prazer do convívio e consciencializar da importância de ser 
agente interveniente e transformado da sociedade  
• Adquirir conceitos relacionados com técnicas artesanais e de reutilização 
de materiais  
• Promover atividades relacionadas com a área de produção, estimulando 
o desenvolvimento de novas habilidades, respeitando potencialidades e 
culturas, favorecendo o exercício da participação social e melhoria da 
saúde  
• Promover o desenvolvimento da sensibilidade estética, incentivar o gosto 
pelas artes e ofícios  
• Promover a partilha de conhecimentos artesanais e outros.  
• Estimular o uso de matérias recicláveis, preservando a natureza e 
estimulando a sustentabilidade dos sistemas produtivos  
• Promover exposições anuais dos trabalhos elaborados pelos 
participantes, visando a valorização dos mesmos 
 

 

 

 

Quartas 

14:00-17:30 
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Quadro 14 - Grelha de observação direta de atividades realizadas não especificadas no documento 

Plano Anual de Atividades 

 

Designação 

 

Atividades 

desenvolvidas 

 

Dimensão 

artística 

 

Destinatários 

 

Data da 

realização 

 

 

 

 

 

O dia da Escola 

 

 

 

 

 

 

Animação de espaços 
públicos 
 

 

Workshops  

 

Concurso de talentos 

 

 

Sarau cultural 

 

Leitura de 
poemas com 
suporte musical 
 

Música e Dança 
 

 

Canto, 
declamação, 
música 
 

Música, 
dramatizações, 
declamação, 
dança 

 

Comunidade 
extraescolar 
 

 

Alunos 

 

 

Alunos 

 

Alunos, 
docentes, 
funcionários 
não docentes, 
comunidade 
extraescolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 abril 

 

Hinos da ESB 

 

Concurso 

 

Criação musical 

 

Alunos 

 

Março – 

abril 

 

Semana da 

Leitura 

 

 

 

 

Workshop 

 

Sarau cultural – “ 
Metade da minha alma 

é feita de maresia” 

 

Leitura 
dramatizada 

 
 

Dança, música e 
poesia 

 

Alunos 

 

Alunos, 
docentes, 
funcionários 
não docentes, 
comunidade 
extraescolar 

 

11 março 

 

 

15 março 

 

Teatro Portátil  

 
Apresentação da peça 

“Não sei o que o 
amanhã me trará” 

 

 

Teatro 

 

Alunos 

 

6 fevereiro 

 

Entrega de 

diplomas 

    

 
Instalação de 
um plasma no 

Polivalente 
 

 
Divulgação/difusão 

cultural 

 
Música 

 
Alunos 

 
Ao longo 
do ano 
letivo 
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APÊNDICE B 

Inquérito aplicado aos alunos de 10º ano de escolaridade da Escola 

Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira 
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QUESTIONÁRIO   

 

O presente questionário insere-se num trabalho de investigação no âmbito do 

mestrado em Ciências da Educação, especialização em Animação Sociocultural, 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e pretende recolher 

informações sobre a importância do Teatro na Escola e no desenvolvimento 

integral dos jovens.  

O questionário é anónimo, a sua identidade será rigorosamente confidencial. 

 

 

Instruções para o preenchimento do questionário 

 

Em algumas questões ser-lhe-á pedido que assinale uma ou mais opções de 

resposta, nestes casos utilize um X para sinalizar a sua opção. Em outras 

questões é solicitado que escreva a resposta no espaço apropriado. É importante 

que as respostas estejam bem legíveis. No caso de se enganar, risque a 

resposta errada e assinale novamente com um X a resposta correta. Os 

questionários serão tratados de forma agregada, garantindo-se o anonimato 

relativamente a dados pessoais. 

                                        Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

DADOS PESSOAIS 

Sexo 

 

 

Idade   14  

  15  

  16  

  17  

  18 ou mais  

  Feminino  

  Masculino  



 

XII 
 

 

QUESTÕES 

Parte I – Relação Aluno/Escola 

 

1. O que espera que esta escola lhe proporcione? 

 (assinale uma ou mais respostas) 

 

1.1. Conclusão do 12º ano  

1.2. Novas amizades  

1.3. Conhecimentos  

1.4. Convívio  

1.5. Outro  

Exemplifique no caso de ter respondido 1.5. 

 

2. Que opinião tem desta escola? (Assinale a sua resposta em todas as questões) 

 

 

D
is

c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

 D
is

c
o

rd
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

  

e
m

  
p

a
rt

e
 

C
o

n
c
o

rd
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

  e
e

 
2.1. É uma escola agradável.      

2.2. Presta um serviço educativo de 
qualidade. 

     

2.3. Preocupa-se com o bem-estar dos seus 
alunos. 

     

2.4. Organiza atividades extracurriculares 
interessantes. 

 
 

    

2.5. Motiva a participação dos alunos nas 
atividades. 

     

2.6. Dá oportunidade para que os alunos 
expressem a sua criatividade. 

     



 

XIII 
 

 

3. Em termos de desenvolvimento pessoal, assinale as áreas que gostaria de 

aprofundar, durante a sua permanência nesta escola: 

(Assinale a sua resposta em todas as questões) 

 

 

 

Parte II – Relação Aluno/Teatro 

 

 

 

 

 

N
a
d

a
 

P
o

u
c
o

 

B
a
s

ta
n

te
 

M
u

it
o

 

T
o

ta
lm

e
n

t

e
 

3.1. O conhecimento de si.      

3.2. O conhecimento dos outros.      

3.3. A comunicação.      

3.4. A capacidade de adaptação a situações novas.      

3.5. A reflexão e a apreciação crítica.           

3.6. A capacidade de intervir na turma.      

3.7. A capacidade de intervir na escola.      

3.8. A capacidade de intervir na comunidade.           

3.9. As capacidades artísticas e expressivas      

4. Gosta de teatro? Nada Pouco Bastante Muito 

     



 

XIV 
 

6. No 

caso de 

ter 

respondido SIM, diga onde o fez: 

 

6.1.Na escola.  

6.2. Na paróquia.  

6.3. Numa associação.  

6.4. Num grupo de teatro amador.  

6.5. Num grupo de amigos.  

6.6. Em família.  

 

7. Na eventualidade de ser criada uma Oficina de Teatro na escola, sentir-se-ia 

motivado/a a participar? 

 

      

Nada 

       

Pouco 

     

Bastante 

      

Muito 

 

 

7.1. Apresente os motivos que o/a levariam a participar. 

 

7.2. Se nem sequer põe a hipótese de experimentar fazer teatro, explique porquê.  

 

 

8. Se quiser referir algo que não lhe tenha sido perguntado, mas que considere 

importante, faça-o aqui: 

 

 

FIM 

5. Já experimentou fazer teatro?  SIM NÂO 

    



 

XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

Resultados obtidos, a partir das questões nº 7.1. e 7.2. da Parte II do inquérito 

aplicado aos alunos. 

 





 

XVII 
 

Tabela 7 - Motivos que levariam os alunos a participar numa Oficina de Teatro na escola (Questão 7.1.) 

                                                                                                             N 35 

  % 

 

 

Desenvolvimento de 

capacidades 

Comunicação 5,71 

Criatividade 2,85 

Desinibição 8,57 

Autodescoberta  2,85 

Outras nunca desenvolvidas 2,85 

 

 

 

 

 

Gosto pelo Teatro 

Gosto pela representação/interpretação 31,42 

Vivência de novas situações 5,71 

Gosto pelo espetáculo/interação com público 5,71 

Gosto por tipos específicos de teatro: musical e 
cómico 

8,57 

Aprender mais sobre o Teatro 2,85 

Teatro, fonte de bem-estar e prazer 11,42 

Teatro como meio de convívio e diversão 8,57 

Teatro como profissão futura 5,71 

Dar continuidade a práticas teatrais anteriores 2,85 

Teatro como uma atividade interessante 11,42 

 

Tabela 8 - Motivos que levariam os alunos a não participar numa Oficina de Teatro na escola (Questão 
7.2.) 

                                                                                                                 N 29 

  % 

 

Ausência de 

gosto/desinteresse 

Gostar apenas de ver/assistir Teatro. 58,62 

Experiência desagradável no passado. 3,44 

Inibição 3,44 

Não ter jeito  20,68 

Não ter tempo  17,24 
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APÊNDICE D 

Quadro 17 – Categorias e subcategorias para a análise do conteúdo das 

entrevistas realizadas. 

      Quadros-síntese das três entrevistas realizadas: 

      Quadro 18 – Entrevista 1 (Víctor Ventosa) 

     Quadros 19 a 23 – Entrevistas 2 e 3 (José Calhetas e William Gavião). 
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Quadro 15 - Categorias e subcategorias para a análise do conteúdo das entrevistas realizadas. 

 

Categorias Subcategorias 

 
 

 
Perfil do entrevistado 

 
Formação em Teatro 

 
Envolvimento em projetos teatrais 

 
Experiência de trabalho com jovens 

 
Estudos realizados 

 
 
 

 
Perspetiva do entrevistado 

 
 
 

 
Animação Teatral 

 
Teatro – Educação não formal 

 
Impacto da prática teatral nos jovens e na 
escola. 

 
Pertinência de uma Oficina de Teatro na 
escola. 

 
Modelos de intervenção 
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Apresentação dos dados 

Quadro 16 - Entrevista 1 (aplicada ao Professor Víctor Ventosa) 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

Respostas do entrevistado 

 
 

 
Perfil do 

entrevistado 

Formação em Teatro “O teatro é uma paixão que me tem acompanhado 
desde o início da minha meninice e em relação à qual 
continuo plenamente ativo, como autor e dramaturgo 
(autor de 7 obras de teatro que vão desde a comédia, 
ao teatro de rua, ao teatro musical e ao drama), ator e 
diretor. Na atualidade, acabo de publicar a minha última 
obra de teatro musical para jovens, Hocicos e Rabos 
(teatro musical e de rua, edição CCS, Madrid, 2012) 
que estreei este ano com o meu grupo de teatro juvenil 
ALBAHONDA, na República Checa, e que estamos a 
apresentar em diversas salas e povoações de Espanha, 
com muito êxito”. 

 

Envolvimento em 
projetos teatrais 

Experiência de trabalho 
com jovens 

Estudos realizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspetiva do 
entrevistado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Animação Teatral 

 
O autor remete para todos os seus estudos e 

publicações, não deixando de fazer uma síntese: 

“Não obstante e em jeito de síntese de tudo o que já 
escrevi e publiquei a esse respeito, hoje em dia, há 
consenso na definição da Animação Teatral, a partir de 
um duplo enfoque: 
- a utilização do teatro como meio de Animação 
Sociocultural, ou seja, como uma ferramenta para 
desenvolver a participação social e comunitária; 
- a utilização da Animação Sociocultural como meio de 
dinamização, motivação e inovação mediante o 
desenvolvimento de fórmulas teatrais participativas e 
campanhas motivadoras que aproximem das pessoas 
o gosto pelo teatro”. 
 

 
 
 
 
 
Teatro – Educação não 
formal 

“O teatro é um dos meios de educação não formal mais 

eficazes e multifacetados que existem, devido à sua 

força motivacional, às suas múltiplas dimensões 

formativas e à sua natureza polifacetada, graças à qual 

se pode, num projeto teatral, integrar múltiplas áreas do 

conhecimento (literatura, música, linguagem, 

expressão corporal, plástica…) e o desenvolvimento de 

capacidades e competências sociais, de comunicação 

e educação para os valores. Uma boa parte delas não 

estão incluídas nos programas de educação formal ou 

escolar”. 
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Categorias 

 

Subcategorias 

 

Respostas do entrevistado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspetiva do 
entrevistado 

 

 
Impacto da prática 
teatral: 
- junto dos  jovens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na escola. 

“A prática teatral entre os jovens é um meio educativo 

e de participação muito importante pela sua força 

motivadora e pelas dimensões acentuadamente 

grupais, participativas e de convivialidade que a prática 

teatral gera. São dimensões que exercem grande 

atração nos jovens, numa fase do ser humano em que 

se vive, de forma muito intensa, a relação, a 

comunicação e a dimensão emocional. Este poder de 

atração do teatro é tão forte que deixará, naqueles que 

o experimentam na adolescência, uma marca 

enriquecedora para o resto da vida.” 

 

“O teatro na escola pode ser uma ferramenta 

provocadora junto dos alunos, na medida em que lhes 

desperta o pensamento e o sentido crítico, assim como 

os leva a ver e a analisar a realidade, a partir de 

diferentes perspetivas (as perspetivas das diferentes 

personagens que se podem adotar em qualquer obra 

ou trabalho de montagem teatral). Pode ser também um 

meio de inovação e de resolução de problemas e um 

contributo para a partilha de propostas.” 

 

 
Pertinência de uma 
Oficina de Teatro na 
escola: 
- reforço da ligação 
escola/comunidade 

 

“Depende do tipo de orientação do trabalho da oficina. 

Se se orienta a partir do enfoque da animação 

sociocultural, desde a escola para e com a 

Comunidade, indubitavelmente que sim”. 

 

 
Modelos de intervenção 
- princípios da 
intervenção teatral com 
jovens; 
 
 
 
 
 
- O teatro no espaço 
escolar. 

“Os princípios que devem orientar a atividade teatral 

com jovens são os que caraterizam e orientam a 

metodologia da animação teatral: partir dos interesses 

dos destinatários e promover a implicação ativa do 

grupo em todo o processo teatral, desde um enfoque 

indutivo, ativo e experiencial”. 

 

“O teatro tem uma dupla importância no espaço escolar: 

como mais uma disciplina que deveria estar incluída 

nos planos de estudo; como atividade complementar da 

formação, nas atividades extraescolares da escola”. 
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Quadro 17 – Perfil dos Entrevistado: Formação/experiência em teatro; Projetos com jovens. Entrevistas 
2 (aplicada ao ator e encenador José Carretas) e 3 (aplicada ao ator e encenador William Gavião). 

 

Subcategoria José Carretas William Gavião 

 

 

 

Formação/experiência em 
teatro 

Frequentou o Conservatório 
de Teatro, em Lisboa, 
durante alguns meses. 

Refere sobretudo uma 
vertente prática da sua 
formação, no grupo O Bando 
(seis anos) e n’A Barraca 
(seis anos). 

Foi freelancer como 
encenador. 

 Cofundador, encenador do 
grupo Panmixia 

Formou-se como ator numa 
escola de teatro no Rio de 
Janeiro. 

Fez vários cursos de teatro. 

Profissionalizou-se. 

 

 

Fundador e encenador da 
companhia de teatro Teatro 
Reator. 

 

 

 

 

 

Projetos com jovens 

Como elemento d’ O Bando, 
fez trabalho teatral com 
grupos de jovens, ao fim de 
semana, em aldeias da zona 
de Sintra, Cacém: 

“(…) depois no fim do ano, 
juntávamos esses grupos 
para compararem 
experiências (…)”. 

Colaborou, durante três anos, 
em projetos apoiados pela 
Câmara de Lisboa, em 
bairros carenciados. 

Realizou algumas 
experiências teatrais com 
jovens da Associação Frei 
Gil, de que resultaram dois 
trabalhos: a Titoria e a Cor da 
Morte. 

É, desde há 8 anos, 
professor de oficinas de 
teatro, no âmbito das AEC, 
nas escolas básicas do 
concelho de Matosinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXVI 
 

Quadro 18 – Perspetiva dos entrevistados: Impacto das práticas teatrais nos jovens - Entrevistas 2 e 
3. 

 

Subcategoria José Carretas William Gavião 

 

 

 

 

 

Impacto das 
práticas teatrais 

nos jovens 

 

 

 

- O impacto não é percecionado a 
curto prazo, por isso não deve ser 
uma preocupação, não devemos 
contar com os resultados: 

“ (…) Se vierem, muito bem, se 
não, não quer dizer que seja uma 
coisa má (…) 
“(…) acima de tudo é um prazer, 
como a música e outras…o fazer 
é importante (…)” . 
- Melhoria da concentração e 
evolução ao nível da leitura e 
escrita: 
“Há quem me diga, por exemplo, 
que os tempos de atenção 
melhoram, que há outra 
necessidade de ler, outra forma 
de olhar para a escrita.” 
 
- Estimula a criação e a 
criatividade: 
“Uma vez ela (professora) disse-
nos: «Que disparate, eles querem 
fazer uma peça: O assalto ao Pai 
Natal»! E os miúdos fizeram, nós 
quase não interviemos (…) eram 
miúdos pobres (…)” 
 
- Provoca a reflexão: 
“Sim, a reflexão vem por 
natureza, digamos é um espaço 
onde se pode fazer primeiro e 
refletir depois (…)”. 
 
- Cria necessidades internas, por 
exemplo a melhoria do 
desempenho na leitura: 
“ Um dos moços não sabia ler e 
era um sarilho quando era preciso 
ler um texto (…). E ele voltou a 
ler, ultrapassou a vergonha, hoje 
sabe ler fluentemente (…)”. 
 
Cria novas oportunidades: 
“E o facto de (a oficina de teatro) 
ser um espaço outro, dá-lhe uma 
segunda oportunidade, uma outra 
forma de abordar, para não ser só 
«aquele burro que não sabe 
nada» ”. 

- Alteração mais significativa: 
capacidade de expressão. 
“ (…) quando digo se expressar, falo 
fisicamente, falo intelectualmente, ao 
nível do corpo, de motivação, de 
capacidade de oralidade, de 
capacidade de comunicação”.  
 
- Desenvolvimento da criatividade: 
“(…) a capacidade de criar coisas 
(…)”.  
 
- Reforço da autoestima e do 
autoconhecimento: 
“(…) começaram a desabrochar e 
passaram a vislumbrar tantas coisas 
(…) capacidade de 
autoconhecimento, da estima que 
eles passaram para eles mesmos 
(…).” 
 
- A transformação das pessoas, 
através da reflexão: 
“A função do teatro é provocar a 
reflexão e só com isso vai fazer com 
que as coisas valham a pena, porque 
saem pensando diferente (…)”; 
“ (…) vejo e assisto todos os dias é 
que o teatro tem essa capacidade de 
trazer mudanças enquanto pessoas e 
isso é importantíssimo.” 
 
- Alteração ao nível do 
aproveitamento e do comportamento, 
em turmas mais difíceis : 
“Eu sei que passados para aí uns 
quatro meses, trabalhando com eles, 
a professora tinha-me dito que as 
notas deles já tinham aumentado.(…) 
E mais, é que eles começaram a se 
entender todos eles, coletivamente.” 
 
 

 



 

XXVII 
 

Quadro 19 – Perspetiva dos entrevistados: Pertinência de uma Oficina de Teatro na Escola – 

Entrevistas 2 e 3. 

Subcategoria José Carretas William Gavião 

 

 

 

Pertinência de uma 

Oficina de Teatro 

na Escola 

 

 

 
- É de grande importância e 
utilidade: 
“Acho que é muito útil. É útil e há 
professoras que têm essa 
sensibilidade (…)”  

- Favorece o desenvolvimento de 
um trabalho colaborativo entre os 
professores: 
“Num espetáculo de teatro todos 
os professores podem trabalhar 
(…) eu tento chamar o colega de 
música para fazer uma trilha 
sonora, a colega da plástica para 
fazer os figurinos ou os cenários, 
a professora …junto com ela vou 
trabalhar as temáticas (…)”. 
- Contribui para uma melhor 
estruturação das atividades 
escolares (festas escolares, 
comemorações, etc.) através da 
otimização dos recursos: 
“(…) o teatro pode se associar às 
bibliotecas, pode se aliar aos 
professores (…) em concursos 
que eles fazem (…)”; 
“ É bom dá visibilidade à escola.” 
“Depois tem as festas de final de 
ano (…) não tinham critério (…) 
hoje a gente escolhe o que vai 
fazer, é mais equilibrado (…) é 
definido um roteiro (…). 
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Quadro 20 - Perspetiva do entrevistado: Princípios/metodologia a seguir no trabalho com jovens 

Subcategoria José Carretas William Gavião 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios / 

Metodologias a 

seguir no trabalho 

com jovens 

 

- Trabalhar o teatro como fruição, 
independentemente da 
aprendizagem escolar/curricular: 
“A minha postura é sempre fazer 
teatro esquecendo o pedagógico, 
seja o próprio programa (…) é a 
fruição do teatro, é um espaço de 
fruição e o que vier a mais vem por 
arrasto (…).” 
 
- Recusa do paternalismo/ tratar os 
jovens de igual para igual: 
“ (…) não os paternalizar, pois… 
que é uma coisa que os irrita.” 
 
- Desenvolver um trabalho que 
evidencie o coletivo/o grupo: 
“Sim, a forma de funcionamento 
tem de ser coletiva por natureza, 
porque eles têm de se organizar na 
distribuição dos papéis. (…) Deve 
haver um equilíbrio na na 
distribuição (…) não é que eles 
sejam iguais, basta tratá-los por 
igual…”.  
 
- Apostar na motivação indo ao 
encontro dos seus interesses e 
num resultado concreto: 
“Faço jogos de confiança, 
dinâmicas de grupo, mas tento o 
mais depressa possível ter coisas 
concretas, nem que seja um 
sketch.” 
“O resultado final tem de estar 
sempre à vista, mesmo arriscando 
que a qualidade não seja a melhor 
(…)”; “ (…) há uma peça de teatro, 
uma coisa concreta e depois o 
objetivo é ir descobrindo com eles.” 

- O teatro e toda a vivência e 
saber teatrais são os principais 
pilares que sustentam o trabalho 
com jovens: 
“ (…) tudo o que eu tenho vivido 
como ator, que é tudo o que eu 
tenho transmitido a eles (…)”; 
“ (…) essa é a minha plataforma 
didática (…)”. 
 
Reinvenção e a adaptação às 
faixas etárias com que se 
trabalha: 
“Tento, é claro, adaptar para as 
idades, porque, no fundo, os 
exercícios são os mesmos.”; 
“Depois também fui reinventando 
e recriando outras variantes dos 
mesmos exercícios e descobri 
muitas coisas (…)”. 
 
- Desenvolver um trabalho que 
evidencie o coletivo/o grupo: 
“ (…) eles começaram a se 
entender coletivamente (…) 
porque o teatro é coletivo”. 
 
- Tratar os jovens de igual para 
igual: 
“(…) eu sou mais um no meio 
deles, porém com mais 
experiência, eu acho que isso faz 
toda a diferença”. 
 
- Promoção da participação dos 
jovens em todas as fases de 
criação: 
“Eu podia optar por pegar em 
histórias que já existem ou textos 
(…) há quem faça isso (…) Eu 
faço questão que sejam eles, que 
saia deles. Eles têm tudo, eles 
têm tudo…”; 
“Eu estou por detrás, mas a ideia 
principal, original será sempre 
deles.” 
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Quadro 21 - Perspetiva do entrevistado: Clarificação de conceitos – teatro/animação teatral 

Subcategoria José Carretas William Gavião 

 
Clarificação de 
conceitos: teatro/ 
animação teatral 

 
Dúvida em relação à necessidade 
de clarificar conceitos: 
“Não sei se vale a pena discutir 
conceitos… para os miúdos é 
teatro, não é animação ou 
expressão dramática…é teatro.” 
 

 
Distanciamento em relação à 
necessidade de clarificar 
conceitos: 
“É o teatro, é isso que eu faço (…) 
para mim, será sempre teatro.” 
“Pois eu também não sei o que é 
isso (animação teatral)”. 
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APÊNDICE E - Transcrição das três entrevistas realizadas: 

Entrevista 1 – Víctor Ventosa; Entrevista  2 – José Carretas; Entrevista 3 – 

William Gavião. 
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Entrevista 1 – Professor Víctor Ventosa 

Tema: O Teatro como meio de Animação Sociocultural na Escola. 

Entrevistado: Professor Víctor Ventosa 

Entrevistadora: Esmeralda Barbosa, aluna do 2º ano do Mestrado em Ciências da Educação, 

especialização em Animação Sociocultural  (UTAD – Pólo de Chaves). 

Data: 13 novembro, 2012 

 

Objetivo geral: Conhecer diferentes XXXIIIerspectivas sobre a importância das práticas 

teatrais no desenvolvimento global dos jovens e na sua integração na escola. 

Objetivos específicos: 

 Registar diferentes conceções, a partir das relações existentes entre: Animação 

Sociocultural – Escola - Teatro; 

 Conhecer diferentes visões e perspetivas sobre o impacto que as práticas teatrais 

podem ter nos alunos, enquanto pessoas, e na escola, como organização; 

 Conhecer modelos de intervenção ao nível da utilização do teatro como meio de 

animação sociocultural. 

_______________________________________________________ 

Currículo sintético23: 

Presidente da Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA). Professor da Faculdade 

de CC. Da Educação da Universidade Pontifícia de Salamanca. Chefe da Secção da 

Juventude do Município de Salamanca, onde, além de ser o seu fundador, tem 

desempenhado os cargos de diretor do Centro de Animação Juvenil e do Centro de 

Informação Juvenil de Salamanca. Doutor em Ciências da Educação. Consultor internacional 

de diversos organismos públicos e privados. Publicou mai de vinte e cinco livros sobre 

Educação Social, Animação Sociocultural e Educação nos tempos livres. É diretor da coleção 

de livros iberoamericanos RIA na editorial CCS e editor científico da Revista Iberoamericana 

“Animador Sociocultural” da mesma editora. 

                                            
23 Informação recolhida em Pereira, J.D. L; Vieites, M. F. ; Lopes, M. S. (2012: 276). Teatro e Intervenção Social. 

Chaves, Intervenção 
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Entrevista 124 

Entrevistadora - Gostaria que nos dissesse de que forma está ligado à área em estudo, 

falando-nos um pouco da sua formação e dos projetos em que está ou esteve envolvido.  

Víctor Ventosa - O teatro é uma paixão que me tem acompanhado desde o início da minha e 

em relação à qual continuo plenamente ativo, como autor e dramaturgo (autor de 7 obras de 

teatro que vão desde a comédia, ao teatro de rua, ao teatro musical e ao drama), ator e diretor. 

Na atualidade, acabo de publicar a minha última obra de teatro musical para jovens, Hocicos 

e Rabos (teatro musical e de rua, edição CCS, Madrid, 2012) que estreei este ano com o meu 

grupo de teatro juvenil ALBAHONDA, na República Checa, e que estamos a apresentar em 

diversas salas e povoações de Espanha, com muito êxito. 

  (http://www.youtube.com/watch?v=NBVo3tkRBAQ&feature=youtu.be) 

(El teatro es una pasión que me ha acompañado desde mi más temprana juventud y en la que 

continuo plenamente ativo como autor y dramaturgo (autor de 7 obras de teatro que van desde 

la comedia, el teatro de calle, el teatro musical o el drama), ator y diretor. En la actualidad 

acabo de publicar mi última obra de teatro musical  para jóvenes “Hocicos y Rabos” (Teatro 

musical y de calle. Ed. CCS, Madrid, 2012) que he estrenado este año con mi grupo de teatro 

juvenil ALBAHONDA en la República Checa y que estamos representando en diversas salas 

y poblaciones de España con mucho éxito  

( http://www.youtube.com/watch?v=NBVo3tkRBAQ&feature=youtu.be ). 

Entrevistadora - O que pensa sobre a importância do Teatro no Espaço Escolar? 

Víctor Ventosa - O teatro tem uma dupla importância no espaço escolar: como mais uma 

disciplina que deveria estar incluída nos planos de estudo; como atividade complementar da 

formação, nas atividades extraescolares da escola. 

(El teatro tiene una doble imprtancia dentro del espacio escolar: como una asignatura más 

que debería estar incluida en los planes de estudio y como actividad complementaria de dicha 

formación dentro de las atividades extraescolares del centro.) 

Entrevistadora - Qual a sua opinião sobre a ação teatral como meio de educação não formal? 

Víctor Ventosa - O teatro é um dos meios de educação não formal mais eficazes e 

multifacetados que existem, devido à sua força motivacional, às suas múltiplas dimensões 

                                            
24 Apresentam-se as respostas, primeiro na versão portuguesa (tradução própria), seguida da versão original. 

http://www.youtube.com/watch?v=NBVo3tkRBAQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NBVo3tkRBAQ&feature=youtu.be
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formativas e à sua natureza polifacetada, graças à qual se pode, num projeto teatral, integrar 

múltiplas áreas do conhecimento (literatura, música, linguagem, expressão corporal, 

plástica…) e o desenvolvimento de capacidades e competências sociais, de comunicação e 

educação para os valores. Uma boa parte delas não estão incluídas nos programas de 

educação formal ou escolar. 

(El teatro es uno de los medios de educación no formal más potentes y polifaceticos que 

existen, debido a su fuerza motivacional, sus multiples dimensiones formativas y su naturaleza 

polifacetica, gracias a la cual en un proyecto teatral se pueden integrar  múltiples areas de 

conocimiento (literatura, música, lenguaje, expresión corporal, plástica...) y desarrollo de 

habilidades y competencias sociales, de comunicación y educación en valores.Buena parte 

de ellas no incluidas dentro de los programas de educación formal o escolar.) 

Entrevistadora - Na sua perspetiva, de que forma a intervenção teatral pode potenciar a 

aprendizagem de outras áreas do conhecimento? 

Víctor Ventosa – Já respondi a esta pergunta, na minha resposta anterior. 

(Ya he contestado a esta pregunta en mi anterior respuesta) 

Entrevistadora - O que entende por Animação Teatral? 

Víctor Ventosa – Respondi a esta pergunta, pela primeira vez, em 1990, no meu livro: 

Animación Teatral. Teoria, metodologia y práctica (Ed. Popular), tendo-a desenvolvido em 

obras posteriores ( A expressão dramática como medio de animación en educación social. 

Ed. Amarú. Salamanca, 1996) que, desde logo, serviram de referência a publicações 

posteriores de outros autores. Por isso remeto-a ao que tenho escrito e publicado 

relativamente a essa questão.  

No entanto, e em jeito de síntese de tudo o que já escrevi e publiquei a esse respeito, há, hoje 

em dia, um consenso na definição da Animação Teatral, a partir de um duplo enfoque: 

- a utilização do teatro como meio de Animação Sociocultural, ou seja, como uma 

ferramenta para desenvolver a participação social e comunitária; 

- a utilização da Animação Sociocultural como meio de dinamização, motivação e inovação 

mediante o desenvolvimento de fórmulas teatrais participativas e campanhas motivadoras 

que aproximem das pessoas o gosto pelo teatro. 

(Esta pregunta la respondí por primera vez en 1990 en mi libro : Animación Teatral. Teoria, 

metodología y práctica (Ed. Popular) y posteriormente  la desarrollé en posteriores obras (La 
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expresión dramatica como medio de animación en educación social. Ed. Amarú. 

Salamanca,1996), que luego has servido de referencias a publicaciones posteriores de otros 

autores. Por lo que le remito a lo que ya tengo escrito y publicado al respecto. No obstante y 

a modo de sintesis de todo ello, hoy dia hay consenso en la definición de  la Animación teatral  

desde un doble enfoque: 

 la utilización del teatro medio de Animación Sociocultural: es decir como una 

herramienta para desarrollar la participación social y comunitaria. 

 la utilización de la Animación sociocultural como medio dinamización 

,motivación e innovación mediante el   desarrollo de formulas teatrales 

participativas  y campañas motivadoras que acerquen a la gente al gusto por 

el teatro.) 

 

Entrevistadora - Na sua opinião, qual o impacto das práticas teatrais nos jovens?  

Víctor Ventosa - A prática teatral entre os jovens é um meio educativo e de participação muito 

importante pela sua força motivadora e pelas dimensões acentuadamente grupais, 

participativas e de convivialidade que a prática teatral gera. São dimensões que exercem 

grande atração nos jovens, numa fase do ser humano em que se vive, de forma muito intensa, 

a relação, a comunicação e a dimensão emocional. Este poder de atração do teatro é tão forte 

que deixará, naqueles que o experimentam na adolescência, uma marca enriquecedora para 

o resto da vida. 

(La practica teatral entre los jóvenes es un medio educativo y de participación muy potente 

por su fuerza motivadora y por las dimensiones fuertemente grupales, participativas y 

convivenciales que la paráctica teatral genera. Dimensiones que tienen una gran atracción en 

la etapa juvenil del ser humano en la que se vive de manera muy intensa la relación, la 

comunicación y la dimensión emocional. Este poder de atracción del teatro es tan fuerte que 

a quienes lo prueban en la etapa adolescente les suele dejar una huella enriquecedora para 

el resto de su vida.) 

Entrevistadora - Na sua perspetiva, quais os princípios orientadores do trabalho teatral com 

adolescentes? 

Víctor Ventosa - Os princípios que devem orientar a atividade teatral com jovens são os 

caraterizam e orientam a metodologia da animação teatral: partir dos interesses dos 
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destinatários e promover a implicação ativa do grupo em todo o processo teatral, desde um 

enfoque indutivo, ativo e experiencial. 

(Los principios que deben orientar la actividad teatral con jóvenes son los que caracterizan y 

orientan la metodologia de la animación teatral: partir de los intereses de los destinatarios y  

mantener la implicación ativa del grupo en todo el proceso teatral desde un enfoque inductivo, 

ativo y experiencial.) 

Entrevistadora - De que forma as práticas teatrais poderão ser potenciadoras de mudança da 

Escola, enquanto organização? A que níveis? 

Víctor Ventosa - O teatro na escola pode ser uma ferramenta provocadora junto dos alunos, 

na medida em que lhes desperta o pensamento e o sentido crítico, assim como os leva a ver 

e a analisar a realidade, a partir de diferentes perspetivas (as perspetivas das diferentes 

personagens que se podem adotar em qualquer obra ou trabalho de montagem teatral). Pode 

ser também um meio de inovação e de resolução de problemas e um contributo para a partilha 

de propostas. 

(El teatro dentro de la escuela puede ser una herramienta provocadora entre los alumnos de 

manera que les incite al pensamiento y sentido critico, así como a ver y analizar la realidad 

desde diferentes perspetivas (las perspetivas de los diferentes personajes que se pueden 

adotar en cualquier obra o montaje teatral).Tambien puede ser un medio de innovación y de 

resolución de problemas y aportación de propuestas para copmbatirlos.) 

Entrevistadora - Considera que a existência de uma oficina de teatro na escola pode reforçar 

as relações entre a escola e a comunidade?  

Víctor Ventosa - Depende do tipo de orientação do trabalho da oficina. Se se orienta a partir 

do enfoque da animação sociocultural, desde a escola para e com a Comunidade, 

indubitavelmente que sim. 

(Depende de cómo se oriente el trabajo de dicha oficina. Si se orienta con un enfoque de 

animacion sociocultural desde la escuela para y con la Comunidad, indudablemente que sí.) 

Entrevistadora: Muito obrigada pela sua valiosa contribuição. 

Entrevista 2 – Ator e encenador José Carretas 

Entrevista realizada no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima. 
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Entrevistadora: Esmeralda Barbosa, aluna do 2º ano do Mestrado em Ciências da Educação, 

especialização em Animação Sociocultural  (UTAD – Pólo de Chaves). 

Data: 26 de outubro de 2012 

______________________________________ 

Objetivo geral: Conhecer diferentes XXXIXerspectivas sobre a importância das práticas 

teatrais no desenvolvimento global dos jovens e na sua integração na escola. 

Objetivos específicos: 

 Registar diferentes conceções, a partir das relações existentes entre: Animação 

Sociocultural – Escola – Teatro; 

 Conhecer diferentes visões e expetativas sobre o impacto que as práticas teatrais 

podem ter nos alunos, enquanto pessoas, e na escola, como organização; 

 Conhecer modelos de intervenção ao nível da utilização do teatro como meio de 

animação sociocultural. 

_____________________________________________ 

Currículo sintético25: Frequentou o Conservatório de Teatro. Em 1979 ingressa no Grupo de 

Teatro O Bando, onde inicia a sua carreira como ator. Como encenador e dramaturgo, 

trabalhou com diferentes companhias de teatro: O Bando, A Barraca, Teatro Aberto, Panmixia 

– Associação Cultural, Teatro Bruto, Gicc – Teatro das Beiras, Teatroesfera e Teatro Nacional 

de São João, entre outros. É autor de obras como: A Estrela por Trás da Montanha (O Bando, 

1980), Welcome Mr Reagan (1986), Poesia nos Tellhados (produção Teatro O Grupo, 1995), 

Caixa Preta (1996), O Segredo Maior (1998), A Tituria (2001), A Cor da Morte (2002), entre 

outras. 

Como cenógrafo assinou, ao longo da sua carreira, vários cenários para diferentes grupos 

teatrais. Desenvolve também atividade como formador, na área da Expressão Dramática. 

 

                                            
25 Informação recolhida em Pereira, J.D. L; Vieites, M. F. ; Lopes, M. S. (2012: 276). Teatro e Intervenção Social. 

Chaves, Intervenção 





 

XLI 
 

À conversa com José Carretas 

Entrevistadora – Pode falar um pouco sobre o seu percurso na área do Teatro? 

J. Carretas – O meu percurso é muito simples. Eu sou do Porto…até aos vinte anos. Fui para 

Lisboa, para o Conservatório de Teatro, um bocadinho por acidente, nem sequer o 1º ano fiz, 

porque fui trabalhar para um grupo que se chama O Bando, durante cerca de seis anos. Estive 

lá e depois saí e estive seis anos num grupo que se chama A Barraca. E depois, a partir daí 

comecei como freelancer fazendo … a encenar e agora estou no Porto, há cerca de 10 aos 

com um grupo que se chama Panmixia que mistura várias dinâmicas de preocupação social, 

também …Ultimamente, com jovens, tenho feito coisas, é verdade…algumas muito 

interessantes, duas delas, com gente ... uma é a Titoria que eu apresentei ontem, isso foi em 

2001. E outra… duas ou três experiências com jovens de uma associação que se chama Frei 

Gil, com crianças entre os 10, 12 anos. E fizemos duas coisas num salão, num espaço, na 

sala estúdio do Rivoli, uma que se chamava A Cor da Morte e outro, como é que se 

chamava….partia de brincadeiras com eles, eu ia construindo textos, foi muito gratificante 

para mim. Nós, no Bando, no princípio tínhamos… depois perdeu-se um bocado isso, cada 

um de nós, ao fim de semana ia a uma aldeia, porque O Bando começou na zona de Sintra, 

Cacém…íamos cada um de nós…a carrinha deixava-nos em cada uma das aldeias e 

tínhamos um pequeno grupo de miúdos, de teatro, que apoiávamos com grandes dificuldades, 

no local, em cada um dos sítios. Depois, ao fim do ano, juntávamos esses grupos para 

compararem as experiências, era interessante…não….os resultados nunca seriam brilhantes, 

tinha coisas com muita piada, mas desigual, portanto conforme as dificuldades… Pronto em 

resumo é… 

 Entrevistadora – E em relação ao espaço escola? Qual é a sua opinião, é importante haver 

práticas teatrais, ou não? 

– J. Carretas -  Eu acho que sim, sinceramente, acho que sim… eu tive também umas 

experiências em Lisboa, num bairro… em dois outros bairros , a Câmara Municipal de Lisboa 

tinha, teve a certa altura, não sei se ainda tem um projeto de teatro a apoiar as escolas em 

bairros ditos carenciados e estive ainda três anos nisso e hum…era complicadíssimo. As 

poucas lições que tirei é que o maior ou menor sucesso dependia sobretudo da professora, 

do grau de investimento da professora, porque nós íamos lá uma vez, duas vezes por semana, 

estávamos lá de manhã e a professora dava continuidade, ou não.  Lembro-me de exemplos 

de professoras que diziam: Ui, estes miúdos são terríveis, não tenho paciência, eu quero é 

acabar o curso de Matemática e ver-me livre disto. Havia poucas…E curiosamente eram as 

professoras mais velhas, mais antigas, hum… eram talvez das melhores, mais disponíveis, 
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mais queridas e talvez mais respeitada pelos miúdos, nem todas…foi para mim interessante, 

até para rever algumas ideias feitas sobre…por exemplo lembro-me que havia uma 

professora, ainda nova por acaso, toda despachadona. Chegava lá e dava uns estalos nos 

miúdos, mas os miúdos adoravam-na, adoravam-na mesmo porque ela tanto distribuia 

beijinhos e rebuçados como dava….Lembro-me de ter um miúdo de 14 anos, ela tinha a 3ª 

classe e andou a passear o miúdo pelas turmas todas a dizer: O José já sabe ler, sabem? 

Para ela era um dia de felicidade: Cuidado, meninos o José já sabe ler! Tinha este lado, 

investia muito nos miúdos…  

Acho que é muito útil. É útil e há professoras que têm esta sensibilidade e curiosamente, 

normalmente são professores de Português. Houve uma altura…não sei se ainda existe isso, 

mas parece que eram os professores de ginástica que podiam fazer teatro nos liceus. Mas 

isso acabou não foi? Isso era falso, porque havia uns professores de ginástica que faziam 

teatro, mas numa percentagem muito inferior ao pessoal de Português coisas que se 

entendem, não é, até pelo próprio ensino, a própria função, por gosto diria, própria apetência… 

às vezes há uma ou outra professora de Inglês… Mas o ir alguém de fora da escola, quero 

convencer-me disto, ajuda o professor porque traz um olhar exterior, independentemente do 

saber técnico, o vir alguém que vai mexer com os ritmos da própria professora. Ela tem de 

fazer ali uma pequena digestão, passo o termo, se a relação for boa entre o animador e o 

professor. Por exemplo, eu lembro-me daquela professora que não gostava nada dos alunos, 

nós não conseguíamos estabelecer pontes com eles, havia uma grande desconfiança…. foi 

engraçado porque uma vez ela disse-nos: “Que disparate eles querem fazer uma peça - O 

assalto ao pai natal! vejam lá que disparate!” Nós achamos que era uma bela ideia . E então 

os miúdos fizeram, nós quase não interviemos, eles fizeram e… Eram miúdos pobres, 

então…não sei quê, era o pai natal que vinha distribuir brinquedos aos meninos ricos e eles 

assaltavam-no, roubavam o pai natal e depois distribuíam aos pobres. Havia um que levava 

tudo para casa e os outros diziam: Não, não isto é para distribuir aos meninos pobres. E 

depois iam levar os brinquedos a uma viúva!  Pronto, quer dizer, ainda por cima era uma coisa 

moralista….engraçado… A única coisa difícil foi escolher o pai natal. Queriam que fosse uma 

rapariga gorda que disse logo: Eu não quero ser pai natal! 

Para nós, foi a única forma de ir de encontro ao que eles achavam. 

A minha postura é sempre fazer teatro esquecendo o pedagógico, seja o pedagógico seja o 

próprio programa, porque por vezes há a tentação de aproveitar a peça para ensinar a 

Matemática ou para ensinar o nome predicativo do sujeito …e essa tentação…nós tentamos 

não cair nela. É o teatro, é a fruição do teatro, é um espaço de fruição e o que vier a mais vem 
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por arrasto, entende? Eu lembro-me de um grupo de amadores, eram uns jovens num bairro 

chinês em Lisboa. Um dos moços não sabia ler e era um sarilho quando era preciso ler um 

texto. Ele pedia à mulher em casa, ele já era casado, para lhe ler e ele depois decorava, mal, 

e aldrabava o texto todo. Aquilo era para aí a 3ª sessão de leitura. Então dissemos-lhe: “Para 

lá com isso porque aqui toda a gente sabe que tu não sabes ler. Lê devagar, a gente espera!” 

E ele voltou a ler, ultrapassou a vergonha, hoje sabe ler fluentemente, fala comigo no 

Facebook.  

 Entrevistadora – Então aí funcionou? 

J. Carretas – Funcionou por necessidade interna, partiu dele. Há quem me diga, por exemplo, 

que os tempos de atenção melhoram, que há outra necessidade de ler, outra forma de olhar 

para a escrita. Afinal aquilo quer dizer alguma coisa. 

 Entrevistadora –Pois não é necessariamente o mesmo do que levar as práticas teatrais para 

a aula de Ciências ou para a aula de Física ou de Português, mas depois quando voltam à 

aula naturalmente já têm algumas capacidades mais desenvolvidas… 

J. Carretas – E é verdade que o olhar dos professores, muitas vezes, também me surpreende, 

não é? E o facto também de ser um espaço outro, dá-lhe uma segunda oportunidade, uma 

outra forma de abordar, para não ser só “aquele burro que não sabe nada”. 

Entrevistadora – Sim, pela minha experiência, aquele espaço da sala de aula é terrível, 

aquelas quatro paredes…eles quando saem da sala reagem de forma diferente.  

J. Carretas – Sim, sim. 

 Entrevistadora –Pelo menos é a experiência que tenho, não sei se partilha a mesma opinião. 

O que se espera é que quando eles voltam ao retângulo da sala de aula, venham um pouco 

diferentes ou com outro olhar, outra perspetiva, ou mais calmos, até, porque às vezes o 

relaxamento, aquela parte, também é importante não é? 

J. Carretas – Sim, sim, não é por acaso, e vocês têm essa experiência, o 2º período é muito 

mais calmo que o 1º. Primeiro que eles se habituem…. 

Entrevistadora – Queria perguntar-lhe também… já fomos falando do impacto das práticas 

teatrais ao longo da conversa, mas … 

J. Carretas – Eu gosto muito da ideia de fazer uma peça ou seja o que for mas uma coisa 

concreta, independentemente de estar ou não no programa. Se por acaso calhar muito bem, 

pronto. Há uma pessoa da escola de Águas Santas, até já escrevemos um texto juntos, ela 
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mistura faz coisas do programa, mas trabalha com mais velhos, 15, 16, 17 anos, portanto já 

têm Fernando Pessoa…já têm mais maturidade, mas não tem de ser necessariamente do 

programa. 

Entrevistadora – O que eu noto também, porque eu trabalho com o secundário é que, e 

relacionando com o tema deste congresso, a participação deles é quase inexistente na escola. 

Eles entram e saem praticamente sem terem um papel ativo, sem uma voz, sem terem uma 

opinião em termos da organização Escola. São miúdos que passam ali às vezes dos 15 aos 

vinte anos e não desenvolvem o espírito crítico. O teatro poderá trabalhar também essa 

capacidade? 

J. Carretas – Sim a forma de funcionamento tem de ser coletiva por natureza, porque eles 

têm de se organizar na distribuição de papéis. Eu tenho também a preocupação de não haver 

protagonistas, embora haja sempre uns que têm mais jeito. Deve haver um equilíbrio na 

distribuição e às vezes tem de se cortar um bocadinho aqui para se pôr ali, para esse 

equilíbrio… não é que eles sejam iguais, basta que sejam tratados por igual… 

Entrevistadora – Que tenham as mesmas oportunidades… 

J. Carretas – Sim e depois aquilo é uma antecipação, eles têm de se organizar, de trabalhar 

em conjunto. E há um nada importantíssima que é o resultado final, porque os professores 

valorizam o processo, mas os alunos valorizam o resultado, o produto final,” valeu a pena ter 

feito isto!” Independentemente de ter qualidade artística ou não, o simples facto de conseguir 

chegar ao fim de concretizar, para mim tem muita, muita importância. Não tem de se dar uma 

grande peça, até porque muitas vezes quando são mais novos, e era uma má experiência 

que nós tínhamos no Bando, ao mostrar…eles não ligam nada ao que os outros faziam. (risos) 

Andávamos nós a fazer aqueles encontros e …eles estão ansiosos à espera que chegue a 

sua vez. Há gente que tem mais ciência, e eu gabo algumas professoras que sabiam dosear 

nos miúdos de 9, 10 anos que têm graves problemas de dicção, de projeção de voz e de 

timidez…muitas vezes controlavam a ação com música, que os miúdos curtem e tal… como 

forma de… e punham muito poucas palavras na boca deles. Nós arriscávamos um bocadinho 

mais, por acaso, hum… sabendo que perdíamos alguma coisa no prémio final, mas forçar… 

e depois…as idades com que lidávamos, até aos doze anos…os seus são de que idade? 

Entrevistadora – A partir dos 15. 

J. Carretas – Ah, a partir dos 15. Eu gosto mais dessa idade. Quando já se podem tratar como 

se fossem homens ou mulheres, quer dizer… 
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Entrevistadora – Eles gostam de ser tratados como adultos que ainda não são mas estão a 

caminho disso… 

J. Carretas – Sim, sim, eu gosto dos 16 17 anos para mim são os ideais, porque… 

Entrevistadora – É também aquela fase do questionar mais, até questionarem-se a si próprios, 

não lhe parece?... 

J. Carretas – Sim, sim, porque até posso ser um bocadinho duro com eles, sobretudo os 

rapazes, hum… eles acusam… mas reagem bem… 

Entrevistadora –E aquela questão do aprofundar o conhecimento de si próprio, eles estão 

motivados para isso? 

J. Carretas – Sim, sim estão também a descobrir a sexualidade… 

Entrevistadora – Pode levá-los a refletir porque reagem de uma maneira em determinada 

situação …o teatro pode criar situações que os leva a esse aprofundamento, do conhecimento 

pessoal e dos outros?  

J. Carretas – Sim, sim, mas está numa posição privilegiada, se tem o gosto do teatro se gosta 

de o fazer, é a melhor pessoa para trabalhar com eles, melhor do que qualquer animador que 

venha de fora, ou que qualquer pessoa que venha de fora. Consegue estabelecer a ponte 

entre as duas coisas, não é?… 

Entrevistadora – A ideia do meu trabalho é provar… primeiro questionar a importância do tetro 

na escola, e depois criar uma oficina de teatro, porque eu também defendo… acho que o 

teatro tem de estar tem de ter um espaço à parte… 

J. Carretas – Gosto do nome que escolheu, “oficina” em vez de clube, primeiro existiam os 

clubes… 

 Entrevistadora – Sim oficina tem a ideia de construção, em que todos participam, em que 

todos têm uma voz, uma opinião…construir em conjunto alguma coisa e provocar a reflexão 

J. Carretas – Sim a reflexão vem por natureza, digamos é um espaço onde se pode fazer 

primeiro e refletir depois, é um bocado assim… digamos que são artistas e depois intelectuais, 

não é? O contrário às vezes impede a reflexão ou a ação. 

Entrevistadora – Sim se os pomos a refletir primeiro, eles dizem ou pensam “grande seca”. 

Acha que por via do teatro, eu não lhe queria chamar teatro… 
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J. Carretas – Mas pode chamar… 

– Entrevistadora … deste fazer, destas práticas ligadas ao teatro, talvez se consiga mudar a 

escola? 

J. Carretas – Ou não. Mas não se perdeu nada com isso. 

Entrevistadora – Mas é uma prática importante, mais não seja para o conhecimento, a 

construção deles … 

J. Carretas – Sim, ma s acima de tudo é um prazer, como a música e outras… o fazer é 

importante, não é? O que vem depois, os resultados… porque às vezes não são logo visíveis, 

no teatro. Mas há uma coisa curiosa… 

Entrevistadora – Pois são mais resultados a longo prazo…mas às vezes há mudanças logo 

nas atitudes, na aula, levantam mais o braço para falar, perdem a timidez… 

J. Carretas – Sim, sim, mas não conte à partida com isso. Se vierem, muito bem, mas se não, 

também não quer dizer que seja uma coisa má, não é? Não tem que trazer forçosamente… 

costuma ter, mas também se não trouxer…até porque às vezes, a gente não os vê, não… 

Entrevistadora – Agora, para terminar, vamos relacionar isto com a animação, animação 

teatral? Há esta questão dos conceitos…. Quer dizer, este teatro na escola será animação 

teatral? 

J. Carretas – Não sei se vale a pena discutir conceitos… para os miúdos é teatro, não é 

animação ou expressão dramática… é teatro. Eu entendo a necessidade do rigor dos 

conceitos, em relação à expressão dramática, expressão plástica… e houve um período, pós-

setenta, setenta e cinco em que houve gente até muito séria e interessante que era um bocado 

contra esta ideia de os miúdos fazerem teatro. Com medo do vedetismo e muito como reação 

ao teatro que se fazia com miúdos antes… que era os animaizinhos… e um bocado de 

paternalismo e vedetismo…  

Eu hoje, definitivamente, não tenho problema com o vedetismo, mesmo quando saem uns 

parvitos um ou outro a armar-se, doseio muito bem… e as senhoras da associação vêm dizer: 

Oh mas sr….  

Qual é o problema? Estes miúdos que toda a vida levaram pancada que foram maltratados, 

que foram subestimados, qual é o problema de terem momentos de glória? Quer dizer, os 

outros podem e eles não? Também que carga é essa negativa no sentido de … Esses que 

vão a essas coisas dos Morangos acho que são insuportáveis, e acabam até por levar 



 

XLVII 
 

rechaçada dos outros “Que é que vens tu para aqui armar…” Isso aí é devorador, sim. 

Aquilo….devoram, mastigam os miúdos, passado um ano põem-nos na rua e nunca mais...  

Aqui não se trata disso, para eles estão a fazer teatro. Há um encontro em Valongo e é 

interessante, em que participam escolas que fazem teatro.  

Entrevistadora – Agora, mesmo a terminar: É difícil trabalhar com adolescentes? 

J. Carretas – No meu caso pessoal, eu prefiro os dezasseis, dezassete anos, passada a fase 

da passagem da idade. Se é mais fácil? Não sei, para mim é mais fácil. 

Entrevistadora – E na sua opinião, há procedimentos próprios, é preciso fazer de maneira 

diferente com eles, por serem adolescentes? 

J. Carretas – Não sei… Eu faço batota, eu finjo que os trato como adultos… é uma batota que 

eu faço também com os pequeninos, normalmente dou mentalmente mais dois, três ou quatro 

anos, para eu próprio não cair…Percebe? 

Entrevistadora – Às vezes abandonam com facilidade, não é? Aderem facilmente mas 

também desistem. Como fazer para os motivar, para os agarrar? 

J. Carretas – Pois às vezes desistem ao primeiro percalço. O meu problema é muitas vezes 

ter tempo para estar com eles. É por isso que fujo um bocado ultimamente. Porque às vezes 

é pior, começar e não acabar. Mas voltando à sua pergunta, para mim é mais o concreto. 

Faço jogos de confiança, dinâmicas de grupo, mas tento o mais depressa possível ter coisas 

concretas, nem que seja um skecht. Na Soares dos Reis fizeram várias intervenções nos 

corredores da escola, e é preciso muita coragem porque se expõem, fora do palco, não é? 

Mas é permitido porque eles próprios já fazem umas coisas performativas.  

O resultado final tem de estar sempre à vista, mesmo arriscando que a qualidade não seja a 

melhor, porque os últimos quinze dias antes da estreia é uma avalanche, sabe, aquilo vai 

crescendo, crescendo…. O medo faz parte, também, é útil. Para chegar a uma coisa, hum… 

também se não acontecer à primeira também não há problema. Não sei se há 

particularidades, a não ser dar-lhes mais anos, não os paternalizar, pois… que é uma coisa 

que os irrita.  

Depois lembro-me aqui há dois ou três anos havia uma senhora, em Évora, e ela privilegiava 

a história pessoal de cada um, era uma espécie de conselheira. Ela queria saber as coisas 

deles e …eu não considero que … não quero saber, não. 
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Aliás, quando trabalhávamos nos bairros, íamos sempre duas pessoas… e a minha colega 

levava aquilo para casa. Eu dizia-lhe: ”Tu não podes investir… tu não podes mudar o bairro”. 

Era um bairro com problemas, traficantes, problemas complicadíssimos…  e ela ficava aflita 

com aquilo tudo. Nós éramos uma peçazinha no meio daquele puzzle todo, não é?  

Eu costumo fazer as coisas ao contrário … hum….. há uma peça de teatro, uma coisa assim, 

concreta e depois o objetivo é ir descobrindo com eles. Ou avançam ou recuam…E depois o 

que vem…se eles confessam alguma coisa, aí eu admito que estou lá não é? Não fujo, se as 

histórias vierem ter comigo, tenho que lidar com elas e às vezes ultrapassam-se…. Imagine, 

se a pessoa está lá, sabe como é, isso também acontece com os professores… 

Entrevistadora – Sim, quem trabalha com jovens tem sempre um bocado esse papel, não é? 

J. Carretas – Com os rapazes, para mim é mais fácil, do lado confessional…eles começam 

com aquelas conversas, as malícias… com as raparigas agora também, com esta barriguita 

(risos), não há o perigo de ter malícias com eles porque eles riem-se… os velhinhos também, 

certamente pensam nessas coisas (risos). E às vezes isso ajuda, pronto. O lado dos namoros, 

os relacionamentos…hã… estou a lembrar-me agora de uma situação que era na Penha de 

França, era uma junta que estava inserida num programa, de dois anos, “Contigo mais longe”, 

era uma coisa contra a droga. Eu aceitei trabalhar com eles, mas esquecendo a droga. Aliás 

vim a saber que antes de começarem a trabalhar comigo, não se drogavam e depois iam 

fumar uns charros, por causa da peça… 

Agora, foi giro, fizemos coisas com piada. Fizemos uma simplificação do Molière, um 

bocadinho do Molière que eles gostaram muito de fazer. Tinha o lado cómico, mas tinha 

também relações de namoros… E depois fizemos uma colagem de textos, chamava-se 

“Poesia nos telhados”, porque um dos moços tinha umas veleidades de poesia, mas com 

piada, tinha coisas com piada. Eu peguei naquilo, estraguei e misturei com outras peças…e 

o resultado ficou muito engraçado, mas não era… o institucional,  era a junta de freguesia. E 

eles vinham, embora viessem quase todos do mesmo liceu, foram dizendo a outros… o 

curioso é que esses miúdos agora são todos amigos no Facebook…uma está na Alemanha, 

outra é desenhadora, um deles é ator profissional num teatro, o Carlos, em Lisboa. Agora… 

ficaram alguns laços. Há uma coisa curiosa, sabe, a que nós já nos habituámos. Quando 

chegamos a algum lado, há sempre alguém que diz: “Sabe que eu já fiz teatro?” Toda a gente! 

(risos) “Mas sabe depois casei-me, comecei a trabalhar, deixei de ir…” É a estatística, não é? 

Entrevistadora –Alguns dos nossos alunos da escola fazem muito é teatro paroquial, em 

Lavra, em Leça da Palmeira…É um teatro muito ligado aos textos… 
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J. Carretas – Sim, sim, já ouvi falar…Eu trabalhei há dois anos com gente da Vilarinha, é  um 

centro para pessoas deficientes já adultas, e eles trabalham lá. Têm uma padaria, jardinagem 

e empacotamento de coisas…Ganham um ordenado, desenvolvem alguma autonomia…. 

Havia lá um rapaz que escrevia uns textos mais ou menos autobiográficos… e ele andava 

feliz da vida, porque estava a trabalhar para um espetáculo, com o padre de Leça… 

Entrevistadora – Às vezes é um pouco complicado, porque eles chegam com essa experiência 

e não conseguem fazer nada mais livre, mais espontâneo…  

J. Carretas – Teatro, mais teatro. O que eles costumam chamar “teatro”. E aliás mesmo com 

os atores profissionais, a primeira coisa que se diz não é “façam teatro”, é “vamos ler isto, 

vamos fazendo….” Depois… a coisa vai chegando… 

Entrevistadora – Bem, muito obrigada por esta entrevista e pela sua disponibilidade. 

J. Carretas – Nada, fez-me recordar coisas de que já não me lembrava, mesmo!. 
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Entrevista 3 – Ator e encenador William Gavião 

Entrevista realizada na Escola Básica de Leça da Palmeira.  

Entrevistadora: Esmeralda Barbosa, aluna do 2º ano do Mestrado em Ciências da Educação, 

especialização em Animação Sociocultural  (UTAD – Pólo de Chaves). 

Data: 7 março, 2013 

Objetivo geral: Conhecer diferentes perspetivas sobre a importância das práticas teatrais no 

desenvolvimento global dos jovens e na sua integração na escola. 

Objetivos específicos: 

 Registar diferentes conceções, a partir das relações existentes entre: Animação 

Sociocultural – Escola – Teatro; 

 Conhecer diferentes visões e perspetivas sobre o impacto que as práticas teatrais 

podem ter nos alunos, enquanto pessoas, e na escola, como organização; 

 Conhecer modelos de intervenção ao nível da utilização do teatro como meio de 

animação sociocultural. 

_______________________________________ 

Currículo sintético26: 

Dados biográficos:  

William Gomes Gavião nasce a 1 de junho de 1964 no Rio de Janeiro - Brasil. 

Frequenta o Colégio Metropolitano de Londres (Rio de Janeiro) onde desde o primário tem 

como disciplinas curriculares expressão dramática e desenho. Na adolescência funda um 

grupo de teatro amador (no Engenho de Dentro (RJ)) onde faz diversos trabalhos como ator 

e encenações. Forma-se como ator profissional em 1987 na Escola de Teatro Martins Penna 

(RJ) onde posteriormente é convidado a orientar diversas oficinas de Teatro até 1992. Registo 

Profissional: 9040 Livro 5 – Folha 85. 

A viver desde 1993 em Portugal, funda no Porto em 1995 a Companhia Teatral C.A.I.R – TE 

(Centro Armado da Investigação e Reflexão do Teatro) e em 2003 a Cia Teatral TEATRO 

REATOR – Centro de Investigação Teatral, das quais é diretor artístico. 

                                            
26 Informação recolhida em: http://bancodeactores.blogspot.pt 
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III. Oficina / Cursos de Especialização: Mímica, Acrobacia, Cenografia e Figurino (Martins 

Penna); Desenho (OBERG); Oficina para ator e dramaturgia com Sanches Sinisterra. 

2008 e 2009: Formação para professores das AECS no CFAE (Centro de Formação de 

Associação das Escolas de Matosinhos) 

Professor de Expressão Dramática (Portugal); Professor de Atividades de Enriquecimento 

Curricular, nas escolas do ensino básico. 

________________________________________________ 

À conversa com William Gavião 

Entrevistadora – William, gostaria que nos falasse um pouco sobre o seu percurso nesta área 

do Teatro. Como começou, onde… 

W. Gavião – Eu comecei … o gosto pelo Teatro começou na escola, por incrível que pareça 

e, por incrível que pareça, retorno à escola depois de 48 anos (risos). Depois de 48 anos, 

quando tudo começou. Porque, eu … tive teatro, para aí no 5º e 6ºano de escolaridade, e 

confesso que fugia de todas as aulas de teatro, fugia porque, enfim…Eu alterei muito na vida, 

durante o desenvolvimento, entre processos de timidez e processos não tímidos e, nessa 

altura em que eu tinha o teatro, estava num processo mais tímido e eu fugia das aulas de 

teatro, porque aquilo era para mim uma coisa que não conseguia me imaginar, de me expor, 

de me ver no meio de muitas pessoas, fugia de todas as aulas. Quando acabou o ano letivo, 

foi que eu comecei a fazer teatro. Assim, de um dia para a noite. A verdade, não é de um dia 

para a noite. Nada é tão de repente, eu acho que aquilo já estava dentro de mim há muito 

tempo. Se eu tiver que remontar à minha infância, eu recordo de me ver no meio de muitas 

pessoas, muitas pessoas à volta de mim, adultos inclusive, e eu a contar histórias à minha 

maneira e eu a divertir toda a gente. Portanto isso já começou há… desde mais pequeno. 

Pronto … e despoletou depois, depois desse… depois de não ter feito aula de teatro, aquilo… 

terminou o ano letivo e eu comecei a fazer teatro… 

Entrevistadora – Na escola? 

W. Gavião – Na escola, mesmo, eu fiz, e a partir daí eu nunca mais parei. Comecei a fazer 

cursos de teatro, até que entrei numa escola de teatro, no Rio de Janeiro, me formei como 

ator… e pronto… E foi assim que comecei a fazer espetáculos profissionais até antes mesmo 

de me profissionalizar e…pronto…até hoje.  

Entrevistadora – E está aqui.  
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W. Gavião – E estou aqui…exatamente. 

Entrevistadora – E sei que faz muito trabalho com escolas…faz só nesta ou… 

W. Gavião – Não, faço noutras escolas. Aqui no concelho de Matosinhos, com essa questão 

das AEC, já estou há 8 anos, não é... Portanto já há 8 anos trabalhando em diversas escolas 

do concelho. 

Entrevistadora – E em vários níveis… 

W. Gavião – Vários níveis de ensino, porque eu… As AEC …começou com o 1º, o 2º , 3º e 

4º. Há coisa de dois anos atrás, o Inglês se tornou obrigatório, e as atividades de 

enriquecimento curricular passaram só para o 1º e o 2º, pelo menos a parte do teatro e da 

plástica… que a música ainda consegue no 3º, 4º …. E Educação Física, sim, abrange toda 

a gente… e Inglês que vai a todos. Agora, com muita pena, o teatro só ficou no 1º e no 2º. 

Deixou de ficar no 3º e 4º…Então é uma pena… Agora, nesses anos todos eu já acompanhei 

muitas turmas, comecei no 1º e fui até ao 4º.  

Entrevistadora – Então já tinha uma experiência construída… 

W. Gavião – Hã, hã…, uma continuidade de trabalhos e de processos, não é…que, no fundo, 

acaba não acontecendo, não é, porque a cada ano você é deslocado para escolas diferentes, 

para concelhos diferentes, mas eu já dei praticamente em todas as escolas aqui do concelho. 

Sei lá… só não dei para Perafita, Lavra porque é muito distante aqui da minha zona e se 

calhar eles também fazem as localizações … Depois nós também temos uma…um processo 

de escolha dos horários, não é?…por isso…. 

Entrevistadora – E a par desse trabalho com as escolas, portanto é encenador, ator… 

W. Gavião – Sim, sou ator, sou encenador e tenho uma companhia de teatro profissional onde 

trabalho, normalmente faço espetáculos, e todo o processo de trabalhos e de projetos que 

têm a ver com as temáticas e abordagens que é urgente fazer… 

Entrevistadora – É o William que define essas prioridades, a temática… 

W. Gavião – Sim, geralmente sim, geralmente, sim, enfim… Além dos espetáculos, 

basicamente a minha companhia também se dedica à questão da lusofonia, da língua 

portuguesa. Acredito ser de extrema importância, não só para…para os países de língua 

portuguesa, para a nossa identidade cultural, como para o próprio desenvolvimento do teatro, 

hoje em dia, não é? Acho urgente, não é, esse retomar as raízes, porque tem tantos autores 
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que escrevem em língua portuguesa que são fantásticos, não é? E muitas das vezes ficam 

esquecidos nas gavetas, não é, porque… 

Entrevistadora – Está a falar de clássicos ou de autores mais contemporâneos? 

W. Gavião – Não, eu estou a falar de autores contemporâneos e até clássicos, mesmo! Enfim, 

a história dos países de língua portuguesa desde os clássicos aos mais modernos, existe um 

arsenal dramático e literário incrível. Só que... Os mais contemporâneos, é claro, sofrem muito 

porque a dramaturgia é algo muito difícil, escrever estritamente para o teatro é algo muito 

complicado, porque aquilo não se encaixa nem em literatura nem na poesia…(risos) não é 

romance, é… 

Entrevistadora – Normalmente escrevem os vários géneros, não é? Vão escrevendo… 

W. Gavião – Vai escrevendo, mas quem escreve para teatro, escreve para teatro. E quem é 

um bom romancista não escreve propriamente para teatro. Escrever para teatro tem regras e 

… 

Entrevistadora – É uma escrita específica… 

W. Gavião – Tem mecanismos específicos. Para quem minimamente domina o universo 

teatral, quem convive ou está inserido dentro dessa ideia de… desse universo, porque fora 

disso, é muito complicado. Já Jorge amado tentou escrever para teatro e chegou ao fim e 

disse “Não, não consigo escrever para teatro” e é ruim as pessoas irem para o teatro, então… 

é muito comum. O teatro é específico, no romance você tem 10 páginas para descrever uma 

casa. No teatro, você tem vinte quarenta páginas para descrever essa coisa toda, às vezes 

uma vida inteira. Então, quer dizer, numa página, num parágrafo, tem de descrever a 

personagem, a sua profundidade, aquilo que ele é, de ponta a ponta, não é…descrever todas 

as suas características físicas, pessoais, tudo em poucas páginas. Tem de ser, tem de ter 

poder de síntese, muito, gigantesco! 

Entrevistadora – Olhe… e na sua companhia há muitos jovens? 

W. Gavião – Sim, sim, há jovens, mas… 

Entrevistadora – Normalmente como é que eles surgem na companhia? De onde vêm? 

W. Gavião – Eles saem das escolas. Saem das escolas de teatro. Acabam de se formar e 

mandam o currículo, ligam pra mim… e essas coisas…e de uma certa forma eu respondo a 

toda a gente e, quando é possível eu me encontro com essas pessoas e… converso… tento 

perceber os seus anseios, o que eles desejam, quais são os objetivos… se a minha 
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companhia, no caso eu, puder ajudar ou tiver um projeto em mão, ou coisas que essa pessoa 

possa se integrar, eu geralmente faço, geralmente faço…mas são pessoas jovens, são 

pessoas jovens. O mercado aqui é muito pequeno, não é? Por mais que saiam, sejam 

despejados… saem muitos alunos das escolas de teatro, mas o mercado é muito pequeno, 

não é …e geralmente as companhias profissionais…. Eles mandam e geralmente ninguém 

responde. Não há resposta nenhuma. Nesse caso, eu faço a diferença nisso, porque gosto 

de responder a toda a gente que me contacta e, se puder dar um feedback, porque eu sempre 

me coloco no lugar deles, porque, em primeiro lugar eu sou ator, então, sempre que puder eu 

tenho que me colocar do outro lado. É… mas geralmente são jovens… 

Entrevistadora – Por falar em jovens, e porque trabalha com jovens, considera que há formas 

específicas de trabalhar com jovens? Orienta-se por princípios específicos no trabalho com 

os jovens? Principalmente os adolescentes, acha difícil? 

W. Gavião – Quer dizer, os princípios orientadores, para mim… é o teatro. Esses são os 

principais patamares e pilares que sustentam toda a minha capacidade de interagir com eles. 

Ou seja, tudo aquilo que aprendi e vivi como ator, que é tudo o que eu tenho transmitido a 

eles, é isso que me agarra. Na verdade, o teatro é tão vasto, o processo de formação do ator 

é tão vasto, você passa por tantos processos até humanos, filosóficos, psíquicos, é…físicos, 

sensoriais, é…intelectuais. Você passa por processos profundos de transformação e durante 

esses processos, isso está em muitos exercícios que a gente faz ao longo da nossa formação 

e são esses exercícios, esses mananciais de exercícios que passei por toda a minha vida, e 

por outros grupos que eu trabalhei, pessoas, que eu experimentei, é isso que fica na minha 

memória emotiva, na minha forma… essa é que, essa é que é a minha plataforma didática, é 

o meu…como é que se diz aqui, é…curricular, ou seja, é o meu…plano curricular, são todos 

os exercícios, todas as experiências que passei durante a minha vida.  

Tento, é claro, adaptar para as idades, porque, no fundo, os exercícios são os mesmos. A 

gente pensa assim: “Ah, exercício para criança, se calhar são outros exercícios…”. Não, não 

são, isso é o que a gente pensa ou pode pensar. “Não, para criança é uma coisa muito 

específica, quem sabe…” Pera aí eu acho que…tudo bem pensadas para elas, mas…em 

outro nível, pensados para elas, fica aqui desse lado, deste lado aqui, os exercícios são os 

mesmos. Aquilo que a gente aplica para os adultos de 20, 30, 40, 50 anos, é o mesmo que a 

gente aplica para as crianças. Porém o mecanismo, para se chegar à criança, o caminho para 

se chegar a ela é diferente do dos adolescentes e dos adultos. Mas as mecânicas dos 

exercícios são as mesmas.  



 

LVI 
 

E foi isso que foi me valendo e que foi fazendo, de uma certa forma, que eu criasse essa 

plataforma curricular, para mim, como… porque eu já fiz oficinas e cursos de 3 meses, 4, 5 

meses, mas o 1º desafio meu foi aqui quando me foi dada a possibilidade de trabalhar durante 

um ano inteiro! E aí, caramba! Será que vou ter esse manancial todo para suprir…podia não 

ter… e foi fantástico, porque tinha isso e ia descobrindo muitos outros mais. Depois também 

fui reinventando e recriando outras variantes desses mesmos exercícios e descobri muitas 

coisas…. e cresci, aliás para mim o ato de ensinar é aprender constantemente. Se não tiver 

isso na cabeça…é complicado. 

Entrevistadora – Então podemos dizer que faz um trabalho de continuidade, não é? Tem um 

ano para trabalhar com o grupo… 

W. Gavião – Sim, um ano letivo, neste caso. 

 Entrevistadora – Nota ou apercebe-se de mudança nos alunos… Não sei se já fez esse tipo 

de reflexão ou se tem estudado de forma mais ou menos sistemática, ou se é mais uma 

observação pontual aqui e acolá…Notou assim alguma mudança de comportamento ou na 

maneira de ser. 

W. Gavião – Eu acho que sim! E noto e tenho essa perceção. Se não a tivesse, eu não estaria 

nada… eu não estaria a fazer nada, aqui nesse processo, ou contribuir para esse projeto, das 

AEC e do teatro na escola. É … claro que noto … 

Entrevistadora – Quais são as alterações mais significativas? 

W. Gavião – As alterações mais significativas são logo… é a capacidade de se expressar. É 

uma das coisas que sai logo pela primeira vez, ou seja sai da primeira vista, da primeira visão 

que nós temos, a capacidade que eles começam a ter de se expressar. Quando digo se 

expressar, falo fisicamente, falo intelectualmente falo ao nível do corpo, de motivação, de 

capacidade de oralidade, de capacidade de comunicação… 

Entrevistadora – E os professores dão-lhe algum feedback também do que se passa nas 

aulas? 

W. Gavião – Sim, são os que mais notam, eles podem não notar tanto na sala de aula, vão 

notando, isso já vai sendo um processo …mais devagar, nesse processo, nessa questão, não 

é, eles podem não perceber de imediato, porque temos de pensar que sõ dois ambientes 

completamente diferentes. Na escola tem as cadeiras, as carteiras, quer dizer as mesas…eles 

estão condicionados noutro espaço. Estão sentados ali com o livro à frente, a professora … é 

esta a dinâmica da aula. No teatro, eles estão num espaço vazio onde eles podem correr, eles 
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podem-se expressar, eles podem se movimentar, eles podem se divertir eles podem imaginar, 

podem fantasiar, podem fazer tudo e mais alguma coisa. É completamente diferente e aí, claro 

que num ambiente como esse, os efeitos surgem como uma força muito mais violenta. Na 

escola, eles entraram na sala de aula, é claro que eles voltam a adotar o comportamento. 

Entrevistadora – Poderão participa mais espontaneamente… 

W. Gavião – Agora com passar do tempo, as professoras vão notando isso com mais 

frequência, mas se surpreendem muito mais é quando vão assistir a um espetáculo. É que aí 

cai por terra muitas coisas que a professora tinha em mente. Aquele rapaz que nunca fala de 

repente no espetáculo é o que mais fala, então elas ficam sem … sem perceber porque ele 

na sala não consegue dar uma palavra, não consegue falar, não consegue …..organizar os 

seus pensamentos e como que aqui ele fala, se expressa… de repente o que mais fala na 

sala de aula, quando vai no teatro,  é o que menos fala. Portanto os papéis podem se inverter 

e pode surpreender a qualquer momento. Isso não em relação a um ou outro aluno, mas em 

relação ao geral da turma, não é… Alguns é claro que a gente pode até contar mais ou menos 

com o que vai ver, mas nem isso é um dado adquirido. Porque nesse espaço do teatro, esse 

espaço de descoberta, tudo pode acontecer. E é bom que aconteça, porque de certeza eles 

vão entrar e sair sempre diferentes do que eles entraram. E isso já vai fazer toda a diferença. 

Eu também não tenho a pretensão de modificar, de transformar uma turma inteira, mas se 

conseguir fazer isso com 2 ou 3, a minha missão já está cumprida. Eu não devo ter essa 

pretensão, nem o teatro deve ter essa pretensão. 

Entrevistadora – Mas o que acontece depois… 

W. Gavião – Isso vai acontecer. É aquela questão que existia na altura, com o teatro político, 

que fazia a conscientização das massas, do operariado, de luitar contra os seus gerentes, 

contra as injustiças, contra o seu patrão…e o teatro foi utilizado como isso e tal…mas na 

verdade, nem naquela época fez algum efeito. Teve sentido, mas não fez efeito, 

porque…porque… o teatro é maior do que isso. O teatro está para além disso, é... está para 

além dessas questões políticas. Eu, no ponto de ver, porque o teatro não vai parar os males, 

nem vai parar o sangue, não vai parar as injustiças… 

A única coisa que o teatro pode fazer, em que pode criar a diferença é de que se entram 100 

pessoas num teatro e ao menos duas saem pensando naquilo que viram, isso sim vai fazer a 

diferença. Isso sim tem um efeito imediato, isso sim, porque eu acho que é a função do teatro, 

não é…é exatamente provocar a reflexão, e só com isso vai fazer com que as coisas valham 

a pena, porque saem pensando diferente, e é exatamente o que se aplica às crianças e aos 
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jovens. Até porque o teatro vai fazendo, no fundo, um pouco essa diferença em relação a isso, 

principalmente na capacidade de se expressar e comunicar, e na capacidade de criar as 

coisas. Porque eu podia optar por pegar em histórias que já existem ou textos que já existem 

e no final no espetáculo, utilizar esses textos. Há quem faça isso, pega os contos, as histórias  

que já existem. Dramatizam, fazem… eu não. Eu faço questão que sejam eles, que saia deles, 

que saia deles. Eles têm tudo, eles têm tudo… 

Entrevistadora – E como é que eles reagem a essa possibilidade de participar? 

W. Gavião - Eles se sentem donos daquilo que fazem, sentem um pedacinho de cada um 

deles. É claro que depois, no final, eu dou o meu jeito. Eu estou por detrás, mas a ideia 

principal, original será sempre deles. Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar e lhe digo 

que, se eu tivesse de fazer, se eu tivesse que mandar para uma editora um compêndio de 

histórias criadas pelos alunos, daria um dia incrível, porque eu tenho histórias, até hoje, 

sinalizadas e adotadas. 

Entrevistadora – Então, e nesse contexto, como podemos compreender os comentários de 

alguns colegas dizendo que eles têm pouca criatividade….alguma coisa não está a correr 

bem, não?... 

W. Gavião – Os professores dizem que eles têm pouca criatividade… 

Entrevistadora – Sim, é um comentário que se ouve… 

W. Gavião – Eu acho que eles podem ser menos criativos ou mais criativos… agora dizer que 

não têm criatividade…que não têm quase nenhuma…isso, eu já discordo. Eu discordo 

completamente porque… acho que é um universo que ainda não foi tocado. É um universo 

que ainda está meio escondido. E por isso, no caso, o teatro tem uma capacidade de se 

apoderar mais desses recantos obscuros, nesses corredores que ainda ninguém pisou, de 

uma forma muito mais direta. E se calhar no método do ensino normal, enfim com as 

professoras, fazendo ressalva para as professoras que existem e que mexem com essa 

cartilha que se tem de seguir …é um trabalho assim um pouco, como é que posso dizer, um 

tanto com um sabor amargo. Têm de seguir normas, critérios, metas e objetivos, e depois os 

pais querem que os filhos levem trabalho, não é uma boa professora se não deu… e a outra 

metade já, “então porque é que eu comprei o livro?”. Então lidar com essas coisas todas que 

limitam, desde já, a capacidade de poder expandir um bocadinho, de criar alternativas, ou 

criar fugas ou saídas, que permitam às crianças voar, voar para outros universos, não é…já 

é complicado. Mas há professoras que furam isso, porque eu sei, porque eu já trabalhei com 

várias e colaborei com várias, professoras que realmente furaram esse bloqueio. Furaram e 
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criaram um projeto e tal… e geralmente essas pessoas que querem fazer…. Vai-se aliar a 

quem? Vai-se aliar ao teatro. Geralmente é ao teatro, porque o teatro é uma das artes mais 

completas, porque ele alia a música, porque ele alia o corpo, a dança, a plástica, a palavra, o 

texto, a literatura… aplica tudo, aplica o circo, aplica a mímica, ou seja, é uma das artes mais 

completas nesse sentido. Então num espetáculo de teatro, todos os professores podem 

trabalhar à volta… Geralmente eu faço isso, quando eu faço um espetáculo para a escola, eu 

tento chamar o colega da música  para fazer uma trilha sonora, a colega da plástica para fazer 

os figurinos ou os cenários e a professora… junto com ela, vou trabalhar as temáticas na 

minha aula, dentro do plano curricular dela, para aliar isso a outros assuntos, para fazer os 

espetáculos. Portanto esse conjunto de pessoas trabalhando num mesmo sentido, isso 

consegue fazer toda a diferença, não é… mas para isso também é preciso querer fazer essa 

diferença… não sentar, sentar em cima da montanha e continuar seguindo sempre o mesmo 

caminho, não é… Eu sei que é difícil, é muito mais trabalhoso, é violento, e nem sempre é 

apoiado… nesse sentido, há críticas de todos os lados, mas depois quando o resultado final 

sai, acho que é fantástico e é notório as evoluções que criaram… e o teatro tem feito essa 

diferença. 

Entrevistadora – Alguma vez lhe mandaram alunos “mal comportados” para mudarem o 

comportamento? 

W. Gavião – Já, já. 

Entrevistadora – Mas com essa tarefa específica? 

W. Gavião – Sim, sim, desde o ano passado que eu estou trabalhando na outra escola, aliás, 

eu estou trabalhando na oficina de teatro, aqui, no agrupamento, mas eu não estou contratado 

pelo agrupamento… 

Entrevistadora – É pela associação de pais, não é? 

W. Gavião – É pela associação de pais, porque eu já trabalhei aqui, foi há coisa de dois anos, 

dois anos atrás…eu vim aqui ajudar, porque eu estava trabalhando na Amorosa que faz parte 

desse agrupamento. Mas lá, souberam o que eu fazia e me chamaram aqui, a Graça me 

chamou e me pediu para ajudar em dois espetáculos que tinham num 7º e 8º ano para fazer… 

aquilo foi fantástico e a partir daí se criou uma relação. Eles queriam que eu viesse para cá, 

mas não sou eu que mando, a Câmara é que manda para onde eu vou… A forma que eles 

tiveram de …também o interesse e a vontade de ter teatro, aqui. Isso é muito importante que 

as escolas… 
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Entrevistadora – Sim, e vindo dos pais, sem que fosse propriamente a escola. 

W. Gavião – Exatamente, juntando essas duas…se os pais, a escola já por si… e os alunos, 

esse triângulo, por si só, em comum acordo, desejam o teatro e acham que isso é importante, 

isso já é 99% para as coisas correrem certo. E foi isso que aconteceu aqui no agrupamento, 

e foi por isso que criámos aqui essas oficinas que já desde o ano passado começamos com 

isso… Não estou aqui, mas estou dando essas oficinas. E deu certo, por isso esse ano 

gostamos e acredito que ainda vá continuar mais outros anos, porque aí isso dá uma valia 

para a escola incrível, não é, porque o teatro pode-se associar às bibliotecas, o teatro pode 

se aliar aos professores nos específicos momentos do ano curricular… e em concursos que 

eles participam e que têm a ver com a literatura, nós fomos já dois anos e ganhou o prémio 

de melhor realização, melhor encenação, melhores atores, aqui a escola representando o país 

inteiro. É bom, dá visibilidade à escola. Depois tem as festas de final de ano, passou um pouco 

pela minha realização, porque antes as festas duravam umas duas horas não tinham critério, 

desequilibrado, era um espetáculo mais, hoje não. Já não é assim, não é…hoje a gente 

escolhe melhor o que vai fazer, é mais equilibrado, um espetáculo mais profissional, nesse 

sentido. Tem quadros, é definido o roteiro, então é um espetáculo de uma hora, uma hora e 

pouquinho mas está ali tudo. Não é como naqueles espetáculos exaustivos em que a gente 

está ali duas três horas, vê algumas coisas boas, depois …ai….ai…enfim é uma coisa que 

começa de manhã e só acaba ao fim da tarde….enfim … que eles queriam mudar também 

esse formato que não estava bem… E depois se criou isso, depois tem os espetáculos no 

final do ano, dessas oficinas que fazem os espetáculos finais, depois trazem às escolas, 

trazem os pais, não é… Eles cobram um ingresso módico, depois esse valor volta à 

Associação de novo, para ajudar. Enfim, tem muitas valias o teatro nesse sentido. Esse ano, 

o ano passado…aqui, fui contactado pelo Teatro constantino Nery, pelo teatro de Matosinhos, 

que agora está querendo se aliar às escolas, para levar os espetáculos lá. Só que na altura 

estava muito em cima da hora, não foi possível, pode ser que esse ano a gente vá. Ou seja, 

isto vai ganhando dimensões cada vez maiores, se isso for cultivado, se isso fizer parte dos 

critérios fundamentais da escola. Eu acho que pelo menos ao nível do interesse e da vontade, 

e isso é fundamental para a escola. 

Entrevistadora – Podemos dizer que o teatro também educa para os valores? Para a 

cidadania…é uma temática que está muito na ordem do dia… 

W. Gavião – Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim, e eles percebem isso logo desde o 

1º ano, quando eu começo, quando eu entro pela aula com eles. Eu digo para eles que a 

gente vai partir a sala toda, que a gente vai virar tudo de cabeça para baixo. Vamos partir a 
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louça, vamos quebrar todas as regras, mas só que para isso a gente precisa conhecer outras 

regras, que até para sermos livres, nos divertirmos, brincarmos, criarmos, tudo isso exige 

regras. E o teatro exige regras muito apertadas nesse sentido. A gente cumpre essas regras, 

é naquele espaço que está sagrado, para se fazer o teatro, é onde a gente pode ser tudo e 

fazer tudo o que nos apetece. Mas para chegar aí, a gente precisa de saber essas regras e 

desde o início, desde o 1º ano, eu faço questão que eles percebam isso. E a regra é muito 

simples, ou seja, ou eles aceitam ou eles ficam de fora a olhar os outros se divertindo, o que 

é um dos piores castigos. Geralmente eles nunca optam pela… 

Entrevistadora – Mesmo os mais rebeldes?... 

W. Gavião – Mesmo os mais rebeldes não optam nunca por ficar de fora, porque esse é o pior 

castigo. É um grande castigo, porque eles percebem como se divertem, como podem ser 

quem eles quiserem…então, isso é muito bom, na aula deles…na minha aula… eles adoram 

as minhas aulas, então… 

Entrevistadora – Qual é a duração das sessões? 

W. Gavião – É 1:30 para aí…Então eles adoram, estão ali 1:30 e estão longe de tudo, é o 

momento deles, é o momento do faz de conta… 

Entrevistadora – Isso funciona quase como uma terapia, não é? 

W. Gavião – Não é à toa que…que os princípios teatrais são colocados em muitas terapias 

de grupo, em terapia da fala, em terapias de grupo de dependentes de drogas, ou isso…ou 

seja, de grupos psiquiátricos, a terapia….o que é a terapia nessas terapias? São exercícios 

de teatro! São exercícios de teatro, nada mais é do que isso. O teatro tem esse poder incrível 

de conseguir …penetrar em recantos….nos recantos mais profundos em que habitualmente 

não habitamos ou que naturalmente fechamos a porta para não ver… Tem o seu quê de 

perigoso, tem o seu quê de fascinante também, tem que saber fazer… agora isso transferido 

para a linguagem dos jovens, isso é a possibilidade de fazer com que eles interajam e 

conheçam um pouco mais sobre o que eles são capazes de fazer, e não daquilo que se calhar 

… os que estão por detrás deles dizem que eles têm capacidade de fazer. Na verdade eles 

começam a perceber que eles têm …que ainda têm mais capacidade do que aquilo que 

costumam dizer.  

Entrevistadora – Às vezes até o que ouvem mais frequentemente é que não têm 

capacidade…ou têm poucas capacidades para isto e para aquilo, não é? 

W. Gavião – Exatamente! 
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Entrevistadora – Pelo menos no que diz respeito às matérias disciplinares…No teatro, eles 

descobrem outras potencialidades … 

W. Gavião – Eles descobrem outras capacidades ….sim, o que não significa que, com o teatro, 

eles possam ser…eles retornem melhores alunos, também não estou a dizer isso, não é, 

porque isso é muita pretensão e eu também não tenho essa pretensão…mas de uma coisa 

eu tenho a certeza, que melhores pessoas serão. Pessoas mais equilibradas, que vão ter um 

contacto diferente com a arte e com a cultura, entre aspas… Vai ser diferente, de certeza que 

será. 

Entrevistadora – A ideia de que o teatro é para meninas tem aparecido nos seus grupos? 

W. Gavião – Não, não! Acho que se calhar isso se aplica mais à dança. Não no teatro, não. 

No teatro, pelo contrário, eles têm aí… eles têm exemplos do teatro em muitas coisas, não 

é…, ou seja, é no cinema, é nos filmes, é nas novelas, em tudo o que está à volta deles, 

portanto isso é uma coisa normal para eles, é uma coisa que eles até gostariam de 

experimentar.. 

Entrevistadora – Não se põe então a questão do género.. 

W. Gavião – Não, não, no teatro não. Mas como estava dizendo, já desde o ano passado, eu 

fui chamado pelo agrupamento de escolas de Matosinhos, tem uma escola igualzinha a essa, 

arquitetonicamente é igualzinha, lá em frente aos bombeiros, lá.. uma professora de português 

que está trabalhando com as turmas de CEF, são turmas extremamente complicadas, e era 

uma turma de 9º ano. Tinha problemas seríssimos, meninas que abortaram….problemas de 

droga…enfim,  turma completamente desajustada… Mas era uma turma generosa, apesar de 

tudo isso, era uma turma que com a professora tinham um grande carinho por ela e até 

funcionavam bem, ao nível de tarefas e essas coisas assim…o aproveitamento a nível escolar 

era péssimo, eles não se relacionavam entre eles, era aqueles grupinhos de dois, três… e 

eram muito conflituosos, entre eles até e com a vida, não é… e lhes afetava diretamente no 

aproveitamento escolar. Eu sei que fui trabalhar com eles no ano passado, e foi fantástico! 

Fantástica experiência! Eu sei que passados para aí uns quatro meses, trabalhando com eles, 

a professora já tinha-me dito que as notas deles já tinham aumentado. E terminou o ano letivo 

sem nenhuma negativa. E…mais, é que eles começaram a se entender todos eles 

coletivamente. 

Entrevistadora – No fundo, ajudou a constituir ali um grupo que não existia… 
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W. Gavião – Não… é porque o teatro é coletivo. Não existia o sentido do grupo nem de pessoa, 

nem de respeitos nem de regras, nem de nada disso! E eles se divertiram tanto que 

começaram…começaram a desabrochar e passaram, no fundo, a vislumbrar tantas coisas, 

neles mesmo, que eles nem se davam conta que teriam capacidade do autoconhecimento, 

da estima que eles passaram para eles mesmos, não é… A capacidade daquilo que eles 

foram ultrapassando ao longo do tempo. As dificuldades que eles foram superando, as 

dificuldades que eles achavam que ia ser impossível, foram superando.  

No final apresentaram um espetáculo em que eles foram improvisando, ou seja eles 

escolheram três ou quatro exercícios que nós usamos na sala de aula, para apresentar ao 

público, só que claro que eu ajeitei aquilo para que se parecesse melhor com um espetáculo, 

mas aquilo foi tudo improvisado, eles improvisaram na frente de centenas de pessoas! 

Improvisaram, ou seja, não decoraram e o improviso é uma das coisas mais complicadas 

ainda, ou seja, é muito difícil. E fizeram… e foi uma coisa espantosa! Vi que o teatro conseguiu 

isso, o teatro é muito coletivo. Ele parte do indivíduo para o coletivo e do coletivo para o 

indivíduo, ou seja, é esse o caminho básico, sem isso as coisas não funcionam. Eles viram 

que se eles não se relacionassem, estava fadado ao fracasso aquilo…aquilo não ia ajudar. 

Quando eles tinham uma tarefa para cumprir, eles sabiam que tinham que cumprir com esse 

ou com aquele… Tinham que se entender bem para que aquilo desse certo! E isso fez com 

que eles começassem a se integrar, se conhecer muito mais e a autoestima 

fundamentalmente deles… Evoluíram bastante, e isso foi porque fez com que eles 

recuperassem muitas coisas, nas suas próprias vidas, na própria escola e no aprendizado 

deles, não é… 

Entrevistadora – Tornaram-se outras pessoas? 

W. Gavião – Eu acho que sim, melhoraram, pelo menos se integraram… 

Entrevistadora – Integraram-se na escola e …posteriormente na sociedade, espera-se, não 

é? 

W. Gavião – Exatamente…Eu pelo menos os vi outras pessoas. Pela minha parte o que eu 

observo é isso. É óbvio que eu observo como as pessoas entram e como elas saem. Para 

mim isso é o mais importante. Eu fixo com memória fotográfica como elas entram, no 1º dia. 

E depois, no último. E aí eu posso dizer que são duas coisas completamente diferentes. É 

isso que eu noto. E claro que… 

Entrevistadora – Essa é a melhor avaliação, não é? 
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W. Gavião – É, essa é a melhor avaliação. É claro que durante os processos, você também 

vai observando muitas coisas que vão surgindo, que vão desapontando no meio disso tudo e 

que também me surpreende, mas é claro que com…com as crianças, por exemplo, 

esse…essa viragem é bem mais rápida, não é… Geralmente porque são crianças, porque 

não têm muitos medos e receios ainda ativados na sua cabeça. Quando se diz que o circo é 

aconselhado aprender só até aos 10 anos, ou seja, você pode aprender depois, mas os 

números mais perigosos são aconselhados até aos 10 anos, porquê? Porque as crianças 

ainda não têm o sentido de medo, de receio, então se joga nas coisas. E a gente não. A gente 

vai fazer uma coisa e já pensa 2, 3 vezes e não faz essa coisa, não é? E isso faz toda a 

diferença. Por isso com as crianças a gente nota mais rápido, essa viragem esse descontar 

do que com pré-adolescentes e adultos, não é?  

Mas como eu digo, nada disso é uma regra, nada disso é uma norma, porque a única norma 

que sei e que compreendo e vejo e assisto todos os dias é que realmente o teatro tem essa 

capacidade de trazer mudanças enquanto pessoas e isso é importantíssimo. Isso é 

totalmente… é totalmente gratificante perceber o quanto o teatro pode modificar, o quanto o 

teatro pode fazer a diferença, e isso é dito por todas as pessoas, por todos os professores 

que veem esse processo, pessoas que estão mais sensibilizadas, assim mais disponíveis, 

mais interessadas em acompanhar essas coisas, percebem isso nitidamente. É por isso que 

eu estou aqui, é por isso que eu sou chamado de novo para fazer, porque veem isso 

nitidamente. Esse ano ela me ligou de novamente, dizendo: Eu agora tenho uma turma de 5º 

ano, ela é muito difícil… Fui lá ajudar e a coisa também está correndo muito bem. Porque é 

uma professora que está sensível e sabe qual é a importância que o teatro tem nisso. Porque 

ela diz: “Eu sei que até aqui eu posso ir, mas para lá disso eu já não consigo ir. Por isso eu 

vejo que o teatro vai fazer um percurso que já não consigo fazer.” Mas pelo menos ela tem a 

noção e a perceção de que é o teatro que vai fazer aquela diferença, não é…pode fazer essa 

diferença. E isso é muito importante. E portanto eu gosto muito de trabalhar nesses ambientes 

até mais agrestes, assim. Mas agora a minha maneira de trabalhar é essa, é …no fundo, é a 

minha experiência. Eu acho que eu sou…como eu posso dizer…eu acho que eu sou mais um 

no meio deles, porém com mais experiência, eu acho que isso faz toda a diferença. Eles nunca 

me veem como alguém lá de cima, que está me ensinando algumas coisas e eles estão ali 

mais abaixo. Eles não me veem nunca dessa forma, eles me veem exatamente ao mesmo 

nível deles, ressalvando todo o respeito e toda a consciência de que sou eu que estou 

direcionando aquilo, ou seja, eles não ultrapassam esse limite. Às vezes acontece isso, não 

é e se calhar os professores têm medo de descer um pouco mais ao nível deles com medo 

que rapidamente eles desestabeleçam esses parâmetros e regras e, enfim, e normas que já 
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estão estabelecidas, mas às vezes é um pouco necessário estar mais na altura deles para 

eles se sentirem mais seguros e mais acarinhados. E fundamentalmente se sentirem iguais… 

Entrevistadora – Essa parte de se sentirem acarinhados, às vezes falta um bocadinho… 

W. Gavião – Pois falta… 

Entrevistadora – Os professores, eu própria, às vezes não nos apercebemos…reagimos de 

uma certa forma sem pensar que isso vai provocar no aluno uma reação negativa, não é… a 

intenção não é essa, mas no fundo resulta assim, não é…falta um pouco a parte afetiva, da 

proximidade, do toque e no teatro isso está presente… 

W. Gavião – Exatamente! No teatro está sempre presente, porque eu… há gente que não faz, 

mas eu nas primeiras aulas, eu faço aquecimentos em que todos, sem se aperceberem, têm 

que estar juntos, têm que se abraçar e têm que se tocar, sem se aperceberem. Só isto já faz 

com que no 1º dia se quebre logo uma barreira importantíssima. Agora eu já sei que quando 

chegar a um amigo eu não vou ficar com problema de tocar, apertar a mão… Por isso é que 

esses exercícios já proporcionaram isso sem eles se aperceberem. Então isto vai quebrando 

também essa barreira, que eu acho que é uma barreira transversal a todas as idades, todas, 

todas, todas. 

Entrevistadora – Nós não fomos muito educados para isso, não é? Fomos mais educados 

para a distância… 

W.Gavião – É, exatamente. Não fomos criados para os afetos e acho que o afeto é uma das 

janelas principais para se alcançar essa transformação. Para se alcançar essa evolução, 

diante das limitações que nos são impostas. Às vezes estamos enclausurados sem nos 

apercebermos que estamos e …os afetos são uma das janelas principais desse caminho. E 

quando isso começa a ser quebrado, nós já temos meio caminho andado. E a partir daí, vai-

se descobrir outras vertentes que… que eles vão-se aperceber. Mas pode nem ser uma 

vertente tão…tão teatral, pode ser uma vertente do tipo: “Olha, eu tenho jeito para outra coisa”. 

“Olha, eu tenho jeito para escrever e não sabia”. “Olha, eu tenho jeito para desenhar um 

cenário”, isto e aquilo, não interessa. O importante é que lhe surja o melhor de si mesmo. Isso 

é que é o que interessa para mim. É fazer criar, germinar a possibilidade de que o melhor de 

si floresça e isso é que é o mais importante. 

Entrevistadora – Para terminar… tenho lido muitos autores que colocam a questão dos 

conceitos… da clarificação de conceitos. Até agora falamos de teatro. Há quem fale de 
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animação teatral, há quem fale de expressão dramática… Acha importante, na sua prática, 

ter essas clarificações, diferenciá-las e aplica-las na sua prática? 

W. Gavião – Não, não faz diferença… 

Entrevistadora – Qual delas escolheria? Teatro…. Expressão dramática? 

W. Gavião – É o teatro, é isso que eu faço. Expressão dramática…isso não me faz 

diferença…para mim nunca será, será sempre teatro. Agora animação cultural? 

Entrevistadora – Animação teatral. 

W. Gavião – Pois, eu também não sei o que é isso. Se me falarem em divulgação teatral, sim. 

Levar o teatro à escola, o teatro-escola, sim isso eu sei. 

Entrevistadora – O que faz é teatro escolar? 

W. Gavião – Não. Eu trabalho com o teatro para a escola. O teatro na educação. Não estou 

fazendo teatro na escola. Faria teatro como é o caso agora que eu estou fazendo um 

espetáculo profissional, são dois atores da minha companhia que estão preparando um 

espetáculo para a biblioteca. Aí sim, vai ser um teatro que eu vou levar dentro da escola. Mas 

eu não, eu estou dando teatro nas escolas e não a fazer teatro nas escolas. 

Entrevistadora – A maior parte das vezes, quem está à frente das oficinas de teatro, não são 

atores nem encenadores, são professores que têm alguma formação em teatro.. 

W. Gavião – Mas passaram  esse processo… 

Entrevistadora – E querem… 

W. Gavião - … mexer as coisas. E isso eu acho valeroso demais, mas é óbvio que quando 

têm uma pessoa do teatro eles querem se aliar a isso, porque já gostam, só não podem ir 

mais fundo porque eles não têm as ferramentas todas…mas isso não faz deles …tiveram a 

sua formação de teatro como tiveram de plástica, mas isso não faz deles atores…Têm noções 

pequenas para a dramatização, não são…. nesses processos teatrais para descobrir a 

pessoa, isso já são ferramentas maiores…quando eles percebem isso, é claro que querem 

aliar essas coisas todas. Ficam felizes quando aparece alguém que realmente possa fazer 

isso. Por exemplo, esse ano, me contactou uma professora que está dando curso de teatro 

nestas escolas e veio ter comigo para saber se eu poderia passar para ela alguns exercícios, 

porque ela não sabe. Ela é professora e ficou com as AEC e está dando teatro. Tem 

conhecimento em teatro mas é muito pequeno. Pronto, dei uma ajuda para ela , mas é 
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diferente fazer um exercício ou ficar dando teatro o ano inteiro. Esses nomes que se usam 

hoje em dia me fazem muita confusão, porque esses nomes, hoje em dia, querem dizer uma 

coisa só… é tudo teatro, mas é um processo que eu estou fazendo…eu estou dando teatro 

nas escolas. O teatro nas escolas, se se é auxiliado por alguém que é profissional, claro que 

esse teatro ganha um caráter mais profissional, não por parte de quem está fazendo, mas 

quem está por detrás, os espetáculos são mais profissionais porque têm um profissional que 

está ao lado. Como eu que também sou profissional, portanto as coisas ganham outro caráter 

diferente. Não posso considerar que seja uma peça puramente amadora, no bom sentido, 

porque… amadora…eu respeito muito a palavra que quer dizer quem faz por amor à coisa, 

mas é diferente… Você vê, ali tem técnicas, tem outra coisa, não é… agora esses nomes 

todos que falam…hoje na política que falam esses nomes “atores” disto e daquilo…não sei 

onde foram buscar esses nomes todos, quer dizer eu sei… (risos) mas…. é o ator que gerou 

esta crise, tarara…isso é um termo recente, não é… (risos): Também os atores políticos e não 

sei o quê… enfim, todos estão a brincar (risos), para falar a verdade,  enfim é isto… 

Entrevistadora – Pois…Muito obrigada pela sua disponibilidade. 

W. Gavião – De nada! 
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APÊNDICE F 

Carta de explicação do estudo e consentimento informado dirigida aos 

entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LXXI 
 

Carta de explicação do estudo e do consentimento 

 

Título: O Teatro como meio de Animação Sociocultural em contexto escolar 

Investigadora: Esmeralda Romano Barbosa, mestranda do 2º ano do Mestrado em Ciências 

da Educação, Especialização em Animação Sociocultural na UTAD, polo de Chaves. Tel: 

961880580. E-mail: esmeralda.barbosa27@gmail.com 

Objetivo: Partimos do pressuposto geral de que a arte ocupa uma importância quase residual 

na escola, principalmente a partir do 3º ciclo do ensino básico. Apesar desse facto, 

acreditamos que as práticas teatrais, em contexto escolar, têm contributos importantes para 

a formação dos jovens, a vários níveis: na descoberta de si e do mundo, na construção global 

da pessoa e no desenvolvimento de competências de participação, que conduzem à ação 

mobilizadora, de transformação e desenvolvimento das pessoas, dos grupos e das 

comunidades. 

Assim, o estudo orientar-se-á pelo seguinte objectivo geral: 

- Compreender e aprofundar o estudo da importância das práticas teatrais, na formação dos 

jovens, no âmbito do desenvolvimento pessoal integral e no contexto de uma integração plena 

e de uma participação ativa na escola que frequentam. 

Método: Para a concretização deste trabalho de investigação é necessário recolher dados 

através de uma entrevista semiestruturada dirigida a especialistas na área do Teatro, teóricos 

ou teórico-práticos que tenham experiência no desenvolvimento de projectos teatrais com 

jovens. A escolha da amostra para a investigação recaiu sobre os jovens do 10º ano do ensino 

regular por se tratar de alunos no início de um ciclo de estudos, muitas vezes ainda, em fase 

de adaptação naquele estabelecimento de ensino e que não têm, no seu currículo, nenhuma 

disciplina e/ou atividade ligada ao teatro. 

Confidencialidade: Solicita-se autorização para divulgar a identidade dos entrevistados. 

Participação: A participação para este estudo é voluntária, após os participantes serem 

informados do propósito do trabalho. Caso decida participar no estudo, a qualquer momento 

pode interromper e desistir da sua participação. 
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Formulário do Consentimento Informado 

 

Investigadora: Esmeralda Romano Barbosa, mestranda do 2º ano do Mestrado em Ciências 

da Educação, Especialização em Animação Sociocultural na UTAD, polo de Chaves. 

 

Reconheço que os procedimentos de investigação descritos na carta anexa me foram 

explicados e que respondem de forma satisfatória a todas as minhas questões. Compreendo 

as vantagens que há na participação deste estudo, que tenho o direito de colocar, agora e 

durante o desenvolvimento do estudo, qualquer questão sobre o estudo, a investigação ou os 

métodos utilizados. Autorizo que a minha identidade seja divulgada no trabalho escrito e 

compreendo que sou livre de interromper e desistir do estudo a qualquer momento. 

 

Pelo presente documento, eu ______________________________________ consinto a 

minha presença neste projeto de investigação. 

 

 

Assinatura:______________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 
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ANEXOS 

Por anexos, entendemos a documentação complementar, não elaborada pela autora, como 

sejam: o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades da Escola Secundária da Boa Nova. 
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ANEXO A 

Projeto Educativo da Escola Secundária da Boa Nova-Leça da Palmeira 
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ANEXO B 

Plano Anual de Atividades da Escola Secundária da Boa Nova-Leça da 

Palmeira – ano letivo 2012-2013 

 

 

 

 


