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RESUMO 

 O presente relatório pretende descrever, analisar, e fazer uma reflexão sobre o 

período de estágio I e II realizado no Centro Escolar das Árvores, para a obtenção do 

grau de Mestre no Mestrado em Ensino de Teatro na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Este documento contempla uma fundamentação teórica e prática, bem 

como uma análise reflexiva sobre a temática “O teatro infantil no 1º ciclo de ensino 

básico”, projeto este, desenvolvido durante o estágio realizado no já referido centro 

escolar. 

Neste estudo, ambicionamos salientar a importância de investir nas práticas 

culturais e artísticas no sistema de ensino, evidenciando os benefícios da expressão 

dramática no processo criativo e pedagógico da criança. O objetivo central deste 

trabalho é refletir sobre o rigor que concerne ao envolvimento necessário para o teatro 

realizado pelas crianças. 

Procuramos aliar a prática à teoria, debruçando-nos sobre estudos relacionados 

com a expressão dramática, o teatro infantil e com o espetáculo em si, para podermos 

compreender que é absolutamente necessário utilizar métodos diferentes quando 

trabalhamos com um público tão exigente como são as crianças.  

 

 

Palavras-chave: teatro; expressão dramática; teatro infantil; teatro para a infância; 

pedagogia do teatro.  
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ABSTRACT 

 This report intends to describe, analyze and to reflect on the probationary period 

I and II held in “Centro escolar das Árvores”, for the degree of Master in theater 

education Master at the University of “Trás-os-Montes e Alto Douro”. This document 

offers a theoretical and practical reasons as well as a reflective analysis on the theme 

"Children's Theatre in the 1st basic education cycle," this project, developed during 

research at the cited school center. 

 In this study, we aim to emphasize the importance of investing in cultural and 

artistic practices in the education system, showing the benefits of dramatic expression in 

the creative and educational process of the child. The main objective of this study is to 

respect the accuracy regard to the involvement necessary to direct theater performed by 

children. 

 We seek to combine the practice to theory, leaning on the studies related to the 

drama, children's theater and the show itself, in order to understand that it is absolutely 

necessary to use different methods when working with an audience as demanding as are 

the children. 

 

 

Keywords: drama; dramatic expression; children's drama; drama for children; drama’s 

pedagogy. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A nossa dissertação agrupa aspetos de reflexão e de investigação sobre o tema 

“teatro infantil”, e sobre o projeto desenvolvido no âmbito do estágio realizado no 

Centro Escolar das Árvores, sob a orientação da professora cooperante Ana Lúcia 

Veigas. O nosso estágio compreende momentos de observação – aulas observadas
1
 –, as 

aulas de responsabilização partilhada
2
 e as aulas de responsabilização individual

3
.  

No entanto, para além do trabalho referido, o grupo de estágio, para que 

houvesse maior cuidado com os projetos a realizar, necessitou de mais centena e meia 

de horas. De facto, foram necessárias 160h de trabalho extra, para desenvolver todos os 

projetos que o grupo de estágio propôs e também os que lhe foram propostos. Nestas 

horas incluímos trabalho de pesquisa individual, trabalho de preparação e trabalho com 

os alunos fora das horas de aulas. Contabilizamos também cerca de 25h de trabalho para 

planificações e discussões de grupo com a professora cooperante.  

Por forma a contextualizar a nossa investigação é importante referir que 

lecionamos a Área de Expressões Artísticas, atribuindo maior enfoque à prática da 

expressão dramática uma vez que, em nosso entender, se trata de uma metodologia 

fundamental para o desenvolvimento, das emoções, da criatividade, da autonomia, da 

comunicação da criança, entre outras. 

Durante o período de estágio tivemos, por um lado, a autonomia necessária para 

propor atividades várias e para as desenvolvermos em conformidade. No entanto, e por 

outro lado, também nos debruçar sobre algumas propostas feitas pela professora titular, 

sendo o nosso projeto prático uma delas.  

 

Advertências 

Para elaborarmos o projeto de teatro infantil com crianças do 1º ciclo de ensino 

básico, optamos por trabalhar um texto de autor. Ou seja, “A casa da Mosca Fosca” de 

Eva Mejuto. 

Partimos do princípio que é pertinente, em primeiro lugar, identificar e valorizar 

a articulação que se estabelece entre a expressão dramática e o teatro. Procuramos abolir 

o método, em nosso entender, pouco direcionado para as crianças, e pouco pedagógico, 

                                                           
1
 Aulas em que o grupo de estágio observou a professora cooperante a lecionar. 

2
 Aulas planificadas e lecionadas em grupo. 

3
 Aulas planificadas e de lecionadas individualmente. 
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que alguns professores utilizam. Ou seja, é comum que se privilegie a parte “estética” 

dos espetáculos (investindo em cenário e figurinos aparatosos), a calendarização dos 

mesmos (festas de natal, páscoa, dia das criança, etc) e público (pais e familiares). A 

nossa proposta vai no sentido oposto, ou seja, que se dê maior atenção aos benefícios 

que esta prática poderá trazer a médio e longo prazo aos intervenientes. 

Em nossa opinião, consideramos pertinente e possível a apresentação de 

espetáculos realizados pelas crianças, desde que se tenha como ponto de partida uma 

metodologia pedagógica, ou seja, uma metodologia que articule a expressão dramática e 

o jogo dramático, sem ter como objetivo concreto, não o resultado final – a eventual 

apresentação pública - mas sim, todo o processo de trabalho e de criação. 

Em nosso entender, o processo e a metodologia que os professores utilizam para 

trabalhar o teatro infantil, não parece ser a mais adequada. Assim, na presente 

dissertação apresentamos um processo e uma metodologia de trabalho que 

consideramos mais apropriada e pedagógica para iniciar as crianças no processo de 

criação teatral. 

Não podemos olvidar que são muitos os autores e os pedagogos que partilham da 

opinião que as crianças são muito precoces para representar. Assim sendo, queremos 

demonstrar, pela nossa prática e pela utilização de metodologias como a expressão 

dramática e o jogo dramático, que é possível atingir objetivos mais satisfatórios para as 

crianças envolvidas.  

Paralelamente ao processo de trabalho desenvolvido com as crianças – “A casa 

da Mosca Fosca” de Eva Mejuto. – iremos, nesta dissertação, fazer a análise 

dramatúrgica do conto que nos foi proposto trabalhar privilegiando a ação em 

detrimento da análise do texto dramático, como vulgarmente acontece na maioria dos 

estudos deste teor. 

 

O Ponto de partida  

Pretendemos nesta dissertação demonstrar que é possível fazer teatro, desde que 

sigamos um processo lúdico e pedagógico, com as crianças. 

Charles Baudouin
4
 considera que o teatro é uma forma de jogo quando a criança: 

                                                           
4
 Charles Baudouin (1893-1963) foi um psicanalista e escritor francês que articulou as contribuições de 

Freud as suas próprias descobertas. 
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“se projecta consecutivamente nas diversas personagens que cria e tira 

delas elementos que enriquecem o seu eu. Porque o ofício do ator é 

essencialmente um jogo de criança (…) e nele vibra um feliz 

sentimento de liberdade, de ausência de um objectivo. Assim, o teatro 

caminha ao encontro da criança. Porque a dramatização se torna o seu 

meio de expressão mais natural” (Magalhães, M. Gomes, A. 1974:31). 

 

Em nosso entender o teatro infantil pode trazer benefícios às crianças se for 

utilizado um método de trabalho que privilegie a expressão e o jogo dramático em 

função do desenvolvimento das capacidades expressivas e comunicativas da criança. A 

nossa experiencia leva-nos a constatar que este “cenário” raramente acontece nas 

dramatizações que habitualmente presenciamos nas escolas. Por norma os professores 

dão primazia aos cenários e figurinos aparatosos, deixando para segundo plano o 

processo de trabalho, essencial para o desenvolvimento pessoal e social de qualquer 

criança. 

 

A Singularidade 

A análise de vários estudos existentes sobre esta temática permite-nos afirmar 

que apesar de alguns desses estudos abordarem conceitos como expressão dramática 

versus teatro, bem como os seus benefícios e contrapartidas, não existem, investigações 

que se debrucem efetivamente sobre análise do processo e metodologia de criação e 

abranjam a perspetiva da análise dramatúrgica de textos interpretados por crianças. Daí 

que nos pareceu este assunto uma temática de interessante abordagem no âmbito do 

Mestrado em Ensino do Teatro da UTAD. 

 

A proposta 

Com base no exposto anteriormente, partimos do princípio que qualquer projeto 

de teatro infantil deve partir da prática, em primeiro lugar, de atividades de expressão 

dramática e de jogo dramático durante todo o processo de criação. Como é do 

conhecimento geral, a expressão dramática é um processo fundamental para ajudar as 

crianças a superarem as suas dificuldades de comunicação, de autoestima, de à vontade, 

trazendo benefícios à sua formação pessoal e social. Esta prática consiste, em nosso 
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entender, numa verdadeira preparação para a representação teatral. A expressão 

dramática é forte aliada do teatro infantil. 

 

A metodologia 

O nosso estudo é composto por duas partes. O nosso trabalho encontra-se 

organizado, de acordo com a seguinte esquematização: 

 I Parte – Parte teórica de carácter dissertativo 

 II Parte – Parte prática  

 

Assim, na primeira parte abordamos detalhadamente o processo prático do 

trabalho desenvolvido e respetiva análise dramatúrgica da obra - “A casa da Mosca 

Fosca” de Eva Mejuto. 

 

No 1.º capítulo pretendemos desmitificar alguns conceitos como, teatro, 

expressão dramática, teatro para a infância e teatro infantil. Tencionamos, de acordo 

com a opinião de vários autores consultados, inserir uma componente e fundamentação 

teórica essencial sobre os conceitos que serão considerados no decorrer de todo o nosso 

trabalho.  

No capítulo seguinte explicamos detalhadamente o processo de trabalho, 

justificando as nossas escolhas, os métodos utilizados no processo de construção do 

espetáculo de teatro infantil “A casa da Mosca Fosca” com os alunos do 1ºano do 

ensino básico. 

Fazemos também uma abordagem à análise dramatúrgica da obra, fazendo uma 

breve referência sobre a vida e a obra da autora, Eva Mejuto. Partimos depois para 

análise do tratamento e da estrutura da intriga, assim como da adaptação dramatúrgica 

da obra. Ainda no capítulo 2.º, fazemos referência à importância dos elementos que 

constituem qualquer espetáculo de teatro, e em particular o que desenvolvemos, como o 

cenário, os figurinos, os adereços e a sonoplastia. Referimo-nos ainda à caracterização 

dos personagens e ao seu processo de construção. Dada a importância das indicações 

paratextuais no teatro, apresentamos as didascálias que foram inseridas no conto bem 

como fundamentamos a sua pertinência. Finalmente debruçamo-nos sobre as opções de 

encenação. 
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No 3º capítulo referimo-nos à importância do texto na representação, mais 

especificamente no que concerne ao texto de teatro infantil. Em seguida apresentamos a 

nossa adaptação ao texto original por forma a esclarecer o eventual leitor de todas as 

alterações que foram necessárias fazer para ir de encontro às necessidades das crianças 

envolvidas no processo, e quiçá para que no futuro este trabalho possa servir para outras 

versões e novos projetos de trabalho. 

Resumindo, na primeira parte do nosso estudo abordaremos dois pontos 

fundamentais. Em primeiro lugar: a expressão dramática versus teatro na formação da 

criança, seus benefícios e contrapartidas. E em segundo lugar, a descodificação do conto 

de Eva Mejuto, já depois da nossa adaptação, através da sua análise dramatúrgica. 

 

Na segunda parte estruturamos o trabalho de maneira diferente uma vez que 

esta plasma o relatório de estágio na íntegra. Assim sendo, não optamos por uma 

divisão em capítulos mas sim em itens. Ou seja, seis itens compõem segunda parte do 

nosso trabalho.  

Iniciamos a segunda parte com a caracterização do meio envolvente onde se 

insere o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, ou seja, o concelho de Vila Real. Em 

seguida, apresentamos uma breve caracterização das escolas onde desenvolvemos o 

nosso estágio: o Centro Escolar das Árvores e o Centro Escolar São Vicente Paula.  

Em terceiro lugar fazemos uma breve síntese dos documentos orientadores do 

agrupamento, mais especificamente do Projeto Educativo de Agrupamento, o Projeto 

Curricular, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e por fim, o Projeto 

Curricular de Turma. 

No quarto item fazemos uma breve caracterização dos recursos humanos do 

agrupamento, partindo das informações a que tivemos acesso no projeto educativo e no 

plano de intervenção. Advertimos, desde já, que algumas informações podem encontrar-

se desatualizadas, pois verificamos que os alguns dados patentes nos documentos do 

agrupamento (2009), não coincidem com o relatório de avaliação externa das escolas 

realizado pelo Ministério da Educação e Ciência (2012).  

Posteriormente, no quinto item, apontamos algumas características das três 

turmas e das respetivas salas de aula onde trabalhamos, mencionando os recursos 

materiais existentes. Apresentamos também as plantas de cada uma das salas de aula 

onde foram realizadas as atividades pelo grupo de estágio, por forma a elucidar o 

eventual leitor. 
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Finalmente, no sexto item, por forma a verificar a evolução de todo o processo 

de trabalho, fazemos a descrição das planificações semanais e as respetivas reflexões.  

 

Em resumo optamos por uma metodologia que analisa em primeiro lugar:  

a) A contextualização teórica de conceitos como, teatro, expressão 

dramática, teatro para a infância e teatro infantil.  

b) Em segundo lugar, a adaptação da obra de base e respetiva análise 

dramatúrgica, bem como processo/metodologia de trabalho que levou à da 

representação do conto “A casa da Mosca Fosca” de Eva Mejuto, interpretado 

por crianças. 

c)  Em terceiro lugar apresentamos o texto adaptado e fazemos uma 

reflexão sobre a sua importância na representação. 

d) A encerrar a nossa dissertação apresentamos, na segunda parte, os 

documentos fundamentais para o desenvolvimento do nosso relatório de estágio. 
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I PARTE – PARTE TEÓRICA DE CARÁCTER DISSERTATIVO 
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Capítulo 1º O contexto 

Como é do conhecimento geral, são inúmeras as discussões sobre a origem do 

teatro português. Muito se especulou que a sua origem é paralela aos textos de Gil 

Vicente
5
. Contudo Luiz Francisco Rebello

6
, coloca de parte esta teoria: 

 

“Está hoje posta de parte, pela moderna escrita literária, a tese 

romântica, longamente enraizada, segundo a qual o teatro português 

teria nascido nos alvores do século XVI, com Gil Vicente, antes de 

quem não existiria. (…) Aceita-se que Gil Vicente haja sido o 

primeiro a dar forma e um conteúdo literários a elementos 

rudimentares e até então dispersos; mas não se aceita, por 

cientificamente inverosímil, que tenha sido criado ex nihilo o teatro 

português, isto é: a sua obra representa aquele momento de uma 

evolução dialéctica em que a quantidade engendra uma nova 

qualidade” (Barata, J. 1991:59). 

 

Devido à falta de documentação e/ou testemunhos nos séculos que antecedem 

Gil Vicente, a discussão sobre a origem do teatro português tem sido controversa, sem 

conclusões aparentes e definitivas. É certo que a partir da obra de Gil Vicente, o teatro 

em Portugal assumiu uma grande importância. Contudo, apesar do reconhecimento que 

se tem vindo a dar à literatura e ao teatro para crianças e jovens, bem como à grande 

disponibilidade de livros a que este público tem acesso atualmente, constatamos que o 

tema “teatro infantil” carece ainda de crítica e de reflexão. 

Relativamente à história do teatro para crianças e segundo Glória Bastos
7
, só 

uma recente publicação de Duarte Ivo Cruz
8
 (2001), enumera alguns autores, 

                                                           
5
 Gil Vicente (1465-1536), autor dramático portugués. Fue orfebre, músico, poeta y actor. Escribió 

también en castellano. En sus obras dramáticas fundió armónicamente lo medieval y lo renascentista. 

DIETERICH, Genoveva. Diccionario del teatro. España: alianza editorial, 2007, p. 381. 
6
 Luiz Francisco Rebello  (1924 -2011) foi um advogado, dramaturgo, crítico teatral, historiador de teatro 

e ensaísta português. 
7
 Glória Bastos, é doutorada em Estudos Portugueses, com uma tese sobre a literatura dramática para 

crianças. Tem publicado diversos artigos e livros relacionados com o ensino da literatura, a problemática 

do livro infantil e juvenil e as bibliotecas escolares. 
8
 Duarte Ivo Cruz, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, foi professor da Universidade 

Católica Portuguesa, da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e da Universidade Mackezie de 

São Paulo. Há mais de quarenta anos, que concilia a intervenção económica, pública e privada, com a 

atividade docente e de investigação histórica ligada a temas de História do teatro e de História 

diplomática e de relações internacionais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1924
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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“circunscrevendo a cerca de dez linhas toda a atividade nesta área, realizada em 

Portugal no século XX” (Bastos, G. 2006:24). 

No que concerne ao teatro infantil, também Luiz Francisco Rebello no 

Dicionário de Teatro Português lhe dedicou uma rubrica. No entanto esta ficou 

incompleta o que causa impedimento no acesso às informações redigidas. 

Por outro lado, se compararmos o contexto português com o dos restantes países 

verificamos que, em Portugal, são escassos os estudos relativamente a esta temática. 

Daí, como já referimos, considerarmos pertinente a abordagem e o estudo sobre 

conceitos como: teatro, teatro infantil e teatro para a infância. Em contrapartida, ao 

longo dos anos, e mais recentemente, o conceito de expressão dramática tem vindo a ser 

alvo de grandes discussões, de reflexões e de crítica. A expressão dramática é cada vez 

mais reconhecida como meio de socialização, mas também de educação. Vejamos, a 

titulo de exemplo o que refere Herbert Read
9
: 

 

“A Expressão Dramática é fundamental em todos os estádios da 

educação. Considero-a mesmo como uma das melhores actividades, 

pois consegue compreender e coordenar todas as outras formas de 

Educação pela Arte. Partindo-se do ponto de vista de que a educação 

pela arte é o método fundamental da educação do futuro, poder-se-á 

compreender o alto significado da Expressão Dramática” (Sousa, A. 

1980:7). 

 

Com base neste pressuposto, pretendemos, no primeiro capítulo deste estudo, 

reconhecer a relação existente entre a expressão dramática e o teatro infantil salientando 

a importância da mesma para o desenvolvimento global da criança, e mais 

particularmente, na educação das crianças do 1ºciclo. 

Em seguida iniciaremos o estudo de carácter dissertativo cuja temática se centra 

na análise do teatro infantil e sua metodologia. Deste modo, recorremos a informações 

de autores de modo a elaborar uma fundamentação teórica sobre o tema a estudar. 

Como já referimos, achamos pertinente fazer referência a outros conceitos como a 

                                                           
9
 Herbert Read (1893-1968) foi um poeta anarquista e crítico de arte e de literatura britânico, dos mais 

conceituados entre as décadas de 1930 e 1950. Herbert Read impôs-se pelo seu espírito democrático e 

humanístico, tanto no campo da estética como no da pedagogia, sociologia e filosofia política. Escreveu 

inúmeras obras sobre diferentes áreas, entre elas, destacam-se O significado da arte (1931), A forma na 

poesia moderna (1932) e Educação pela arte (1943). 
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expressão dramática, o teatro e o teatro para a infância, uma vez que para estudarmos o 

teatro infantil faremos algumas comparações entre os conceitos. 

No segundo capítulo do nosso trabalho, faremos a análise da dramatúrgica do 

conto “A casa da Mosca Fosca” que foi o texto trabalhado com os alunos e no terceiro 

capítulo apresentamos a sua adaptação.  

 

 

1.1 A Expressão Dramática e o Teatro 

A palavra “Expressão” deriva do verbo latino “exprimere” que significa “fazer 

sair”, “revelar-se”, “manifestar-se exteriorizando-se” (Guerra, 2007:2) e está, por um 

lado, relacionada com a necessidade de exteriorizar sentimentos, e por outro lado, com a 

importância de comunicar através da linguagem dramática. Por sua vez, a etimologia 

grega da palavra “Drama” significa ação ou representação da ação. A sua principal 

relevância é a ação de alguém num determinado espaço. Segundo o dicionário de teatro 

português de Sousa Bastos
10

 o termo teatro significa “a arte dramática, a arte de 

representar” (Bastos, 1994:141). Embora exista uma proximidade entre o conceito de 

expressão dramática e o de teatro estes são, em nosso entender, termos e processos de 

trabalho distintos. Senão vejamos. 

Quando nos referimos à expressão dramática esta não pode ser confundida com 

o teatro. A expressão dramática não tem, obrigatoriamente, de se limitar à representação 

de um espetáculo teatral. Na expressão dramática a criação parte do individuo, ou seja, é 

espontânea, logo não há necessidade de criar uma personagem, o que não se verifica no 

teatro. 

Peter Brook
11

 afirma que “o teatro é antes de mais, a vida” (Brook, 1993:18). 

Davis e Evans
12

 reforçam esta ideia, declarando que “o teatro apresenta a vida humana 

simbolizada por meio de pessoas vivas, comprometidas na ação direta de experiência 

                                                           
10

 António Sousa Bastos (1844-1911) foi um autor dramático, empresário, cronista e memorialista teatral, 

foi uma das personalidades mais ativas e influentes da vida teatral portuguesa no último quartel do século 

XIX. REBELLO, Luiz Francisco. 100 anos de teatro Português (1880-1980). Brasilia editora, 1884, p.47. 
11

 Peter Brook (1925). Director de teatro inglés, inició su carrera teatral en los años 40 y dirigió em 1945 

un memorable King Jonh (Shakespeare) (…) para la Birmingham Repertory Company. En 1962 fue 

nombrado codirector de la recién creada Royal Shakespeare Company, para la que dirigió espectáculos 

modélicos como King Lear (Shakespeare, 1962) (…). DIETERICH, Genoveva. Diccionario del teatro. 

España: alianza editorial, 2007, p.54.  
12

 Autores do livro “Theatre, Children and Youth”, editora Anchorage Press, 1987. 
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humana” (cit in Terra, 2009:6). Já Freud
13

 equipara a arte teatral a um jogo, “é a 

continuação e um substituto para o jogo das crianças” (cit. in Terra, 2009:4). 

Atualmente é difícil encontrar uma definição exata para o conceito de teatro, pois o 

conceito “explodiu com a multifacetada experiência das últimas vanguardas e 

desagregou-se em múltiplas direções” (Barbosa, 2003:19). Em nosso entender, o teatro 

é uma arte que nos permite contemplar a vida de um modo mais intenso, devido ao 

espaço e tempo reduzido do espetáculo e à complexidade dos meios que dele fazem 

parte e que abordaremos oportunamente nesta dissertação. 

Apesar desta indefinição autores como Motos
14

 e Tejudo
15

, esclarecem algumas 

diferenças existentes entre a expressão dramática e o teatro. Assim, para os autores a 

expressão dramática é um processo de criação onde o essencial é utilizar técnicas de 

linguagem teatral com o objectivo de beneficiar o interveniente/participante. Ou seja, 

“Es lógico que la dramatización cumpla su objetivo simplemente al utilizar dichas 

técnicas como apoyo lúdico, pedagógico o didáctico” (Motos; Tejudo, 2007:19). 

Contrariamente, o teatro dá mais importância à eficácia e ao resultado estético e 

artístico do espetáculo, pois “la efectividad y el acabado exigen del processo teatral 

múltiples ensayos y repeticiones” (Ibidem.). Ou seja, o objectivo primordial é a 

apresentação pública sendo que os espectadores adquirem maior importância. No seu 

processo de criação a expressão dramática não exige repetições nem tem como 

fundamento final o resultado estético e artístico, mas sim, como já referimos, a evolução 

do individuo participante. 

Na mesma linha de pensamento, Ryngaert
16

 afirma que: 

 

                                                           
13

 Freud, de nacionalidade Austríaca, estudou medicina na universidade de Viena, sendo atualmente 

reconhecido como médico neurologista e criador da psicanálise.   
14

 Tomás Motos, doctor en Filosofia y Ciencias de la Educación y Premio Extraordinario. Licenciado en 

Pedagogia y Psicologia. Profesor titular de Universidad. Director del postgrado “Teatro en la Educación”. 

Professor del Marter Internacional de Creatividad. Ha impartido numerosos cursos, talleres y conferencias 

y publicado una veintena libros y numerosos artículos sobre Expressión Corporal, Dramatización y 

Didáctica de la lengua y Literatura. MOTOS, T. TEJEDO, F. Prácticas de Dramatización. España: 

editora ñaque, 2007. 
15

  Francisco Tejedo, licenciado en Filologia. Catedrático de Lengua y Literatura Española de Educación 

Secundaria. Dramaturgo: lleva casi cuarenta años dedicados a la puesta en escena de teatro escolar, para 

cuyo público infantil y juvenil ha realizado versiones de los clássicos castellanos y ha adaptado en prosa y 

verso a los clássicos grecolatinos. MOTOS, T. TEJEDO, F. Prácticas de Dramatización. España: editora 

ñaque, 2007.  
16

 Jean-Pierre Ryngaert (1945), autor francês, é professor de estudos teatrais na Universidade de Caen, 

especialista na relação teatro/educação e encenador. Autor de múltiplas obras e artigos, nomeadamente 

sobre a representação teatral e sobre a dramaturgia barroca e contemporânea. 
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“as relações entre jogo dramático e teatro não devem apoiar-se num 

mal entendido: o primeiro não tende para a imitação do segundo, o 

jogo dramático não é nem teatro profissional enfezado, nem uma coisa 

completamente diferente do teatro”(Ryngaert, cit in Torres, 2008:27). 

 

Brian Way
17

 defende que: 

 

“O Drama lida com o comportamento lógico dos seres humanos, 

enquanto o teatro lida com a reorganização desse comportamento com 

o objetivo de dar uma ilusão de lógica em circunstâncias de 

comunicação que são muitas vezes ilógicas” (Way, cit. in Koudela, 

1984:21). 

 

Como podemos constatar o autor salienta que o teatro é uma arte sofisticada de 

comunicar e que para conseguir essa ilusão é necessário muita preparação através de 

uma prática teatral contínua, sendo esta uma tarefa do artista/ator; enquanto a expressão 

dramática terá como objetivo a educação e o benefício da criança em ambiente restrito. 

Pierre Leenhardt
18

, considera o teatro como: 

 

“a arte de parecer, de exprimir a realidade representando-a, de a dar a 

conhecer dizendo-a, a arte de mostrar a vida sem viver, tendo em 

comparação com outras formas de arte, a particularidade de serem 

seres humanos que, por um instante, encarnam de um modo sensível e 

vivo outros seres humanos cuja existência é apenas imaginária” 

(Leenhardt, 1997:13). 

 

Segundo o referido autor, no teatro partimos de um texto, o que não existe na 

expressão dramática. Este ponto de partida, permite à criança expressar livremente os 

seus sentimentos. A imposição de um texto condiciona a situação dramática da criança, 

uma vez que esta limitar-se-ia a debitar as palavras sem ter em conta a representação. 

Deve ser dada a oportunidade à criança de exprimir a sua sensibilidade pessoal e de ter 

acesso à linguagem teatral através da experiência sem a obrigação de criar um produto 

                                                           
17

 Brian Way (1923-2006), orientou em 1946 um grupo de professores que considerarão a relação entre o 

teatro para crianças no contexto educativo. Peter Slade foi uma das pessoas que influenciou o seu 

pensamento.  
18

 Pierre Leenhardt, francês e autor da obra “A criança e a expressão dramática”, onde apresenta 

resultados de quase vinte anos de atividade no âmbito da expressão dramática infantil e para a infância.  
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final que será depois partilhado. Assim sendo, a expressão dramática, deve apoiar-se na 

improvisação sobre um determinado tema proposto, ou escolhido.  

Na mesma linha de observação, também Stewig
19

 defende a improvisação a 

partir de uma história e não a interpretação de textos. O autor considera que“(…) the 

emphasis is not on what the child can create, but on his ability to bring to life the author 

words” (Stewig, cit. in Gauthier, 2000:23). 

Léon Chancerel
20

 define expressão dramática como: 

 

“jogos que proporcionam à criança o meio de exteriorizar, pelo 

movimento e pela voz, os seus sentimentos profundos e as suas 

observações pessoais. Têm por objecto aumentar e guiar os seus 

desejos e as suas possibilidades de expressão. A expressão dramática 

espontânea, gratuita, funcional, e o «jogo dramático» é um dos 

melhores instrumentos de formação e de educação da infância. O jogo 

dramático, fundamentalmente a improvisação, constitui uma técnica 

educacional.” (Chancerel, 1936, cit. in Almeida, 2012:13). 

 

Como podemos constatar a criança explora a sua identidade através da expressão 

dramática que, apesar de possuir teor lúdico, inclui teor educacional e pedagógico, o que 

permite à criança desenvolver a sua personalidade. A expressão dramática: 

 

“É uma técnica que pretende responder a necessidades definidas. 

Apoiando-se na improvisação de situações sobre temas propostos à 

criança ou escolhidos de entre os que ela imaginou, «a sua finalidade é 

menos divertir a criança do que levá-la a libertar-se por uma 

actividade muitas vezes colectiva»” (Maurice Yent, cit. in Leenhardt, 

1997:26). 

 

A expressão dramática é importante pois através do jogo dramático, a criança faz 

descobertas em relação a si própria, em relação aos outros, e partilha experiências em 

grupo. A expressão dramática promove o desenvolvimento cognitivo, afetivo e a 

                                                           
19

 John Warren Stewig é diretor do centro de literatura infantil em Carthage College, nos Estados Unidos, 

onde também é professor. É ainda autor de vários livros infantis.  
20

 Léon Chancerel, sempre se mostrou interessado pelo teatro desde a infância, centra os seus objetivos na 

expressão corporal, mas também na voz. É autor, ator e diretor francês e em 1957, fundou a Associação 

de Teatro para a Infância e Juventude. 
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sociabilização, pois “el juego permite estabelecer relaciones con los otros ninõs y ninãs, 

relaciones en las cuales el niño está com su iguales” (Aced, 1999:7).  

Através da expressão dramática a criança reconstrói momentos já vividos, com 

autonomia para escolher o seu papel. Numa primeira etapa a criança, tende a imitar os 

pais, porque são a sua referência mais próxima. A criança “imita pelo prazer de imitar, 

pelo ímpeto do instinto dramático latente nela, pelo desejo de mimeticamente proceder e 

viver como os grandes, num crescente alargar de conhecimentos” (Magalhães, M. 

Gomes, A. 1974:10). Assim liberta emoções reprimidas. Por exemplo, ao assumir o 

papel do adulto, a criança torna-se mais confiante e mais segura para impor os seus 

pensamentos, construir a realidade, e/ou adotar a realidade que lhe esta mais próxima.  

De acordo com Paul Rooyackers
21

, através do jogo dramático, “vive-se num 

mundo diferente do nosso e usamos a nossa imaginação para representar algo através 

das nossas acções” (Rooyackers, 2003:15). Deste modo, é possível escapar à vida real, 

experimentar comportamentos diferentes do dia-a-dia, uma vez que nos é permitido 

cometer erros, sem recear sanções. Como podemos verificar, apesar de o teatro e a 

expressão dramática utilizarem técnicas semelhantes são conceitos e práticas distintas. 

A expressão dramática ajuda a criança a expressar-se através do corpo, proporcionando-

lhe momentos de criação espontânea, oferecendo-lhe um primeiro contacto com a 

linguagem teatral, enquanto o teatro parte de um texto e tem como finalidade a 

apresentação pública de um espetáculo na sua totalidade.  

Por outro lado: 

“o jogo dramático, se não tem por finalidade conduzir a um espetáculo 

teatral ou a uma dramatização construída e trabalhada. O jogo 

dramático utiliza constantemente elementos do teatro e introduz assim 

a criança neste universo de sinais e convenções” (Leenhardt, 

1997:28), mas não é teatro. 

 

Após a análise dos conceitos e práticas de expressão dramática, jogo dramático e 

teatro passaremos, em seguida, à abordagem dos conceitos de teatro para a infância e de 

teatro infantil.  

 

 

                                                           
21

 Paul Rooyackers é professor de dança e teatro com grande experiência no ensino de crianças e jovens e 

em terapia criativa. 
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1.2 O Teatro para a Infância   

É nos finais do século XIX que surgem em Portugal os primeiros textos para 

teatro destinados especificamente à interpretação de crianças e jovens (Bastos, G. 2006). 

Segundo Juan Cervera
22

 (1982) as primeiras manifestações do teatro para a infância 

indicavam que: 

 

“Não se trataria, de um «verdadeiro» teatro para os mais novos, 

mesmo quando os intervenientes fossem, eventualmente, crianças, 

mas estas partilhariam assim, ao lado dos adultos, de aspectos da vida 

social e cultural, realizados e assistidos, indistintamente, por todas as 

idades” (Bastos, G. 2006:37). 

 

Como podemos constatar estas apresentações destinavam-se à integração social, 

ou seja, adultos e crianças representavam para um público também constituído por 

adultos e crianças. 

Atualmente com a diversidade de conceitos: “nem sempre é fácil discernir uma 

linha de separação na actividade teatral com e para crianças” (Bastos, G. 2006:25). 

Assim pensamos ser fundamental distinguir teatro para a infância do teatro infantil, 

dado que, em nosso entender, possuem diferentes objetivos, metodologias, 

procedimentos e resultados que podem ser alvo de reflexão. 

No teatro para a infância, a representação teatral é uma tarefa do adulto, e os 

destinatários são as crianças. Vejamos a este respeito a opinião de Maria Lúcia Pupo
23

: 

“O emissor da mensagem é o adulto artista, detentor de um poder assegurado por sua 

condição de idade e o recetor é a criança, desprovida desse poder” (Pupo, cit in 

Koudela, 1998:93). Também Glória Bastos salienta que o teatro para crianças é um 

“produto artístico da actividade concertada de várias pessoas adultas” (Bastos, 2006:27). 

Ou seja, um produto criado por adultos, dirigido principalmente ao público infantil.  

                                                           
22

 Juan Cervera (1928-1996) foi professor, escritor e diretor de teatro em Espanha. Doutorado em 

Filosofia e Letras pela Universidade de Valencia, dedicou-se especialmente ao estudo de teatro e da 

literatura infantil. 
23

 Maria Lúcia Pupo formou-se em 1973 na Escola de Comunicação e Arte (São Paulo), no curso de Artes 

Cênicas. Em 1981, tirou o mestrado, analisando as peças de teatro infantil na década de 70. Em 1985 

conclui o doutoramento em Estudos Teatrais na Universidade de Paris e em 1996 fez o pós-douramento 

em Tétuan, Marrocos.  
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No que respeita à participação do público no espetáculo, Brecht
24

 defende que 

não devemos diferenciar o espetador adulto do infantil. Senão vejamos, “a experiência 

demonstra que as crianças compreendem, tão bem como os adultos, tudo o que merece 

ser compreendido” (Brecht, cit. in Kramer, S. 2007:44). 

O teatro para a infância é uma arte com algumas particularidades, no entanto não 

deve ser considerada uma arte menor: 

 

“é uma forma de arte autónoma com características que a tornam 

perfeitamente distinta do teatro para adultos. Não é teatro para adultos 

simplificado. Tem a sua própria dinâmica e as suas próprias 

recompensas” (Wood, cit. in Bastos, 2006:28). 

 

Como temos vindo a salientar, a implementação da pedagogia no teatro é 

imprescindível para estimular a imaginação e o entusiasmo das crianças. Como é do 

conhecimento geral as crianças que habitualmente frequentam espetáculos e ouvem 

histórias possuem uma maior aptidão para discursar e para processar acontecimentos da 

sua própria vida, isto é, “apropriar-se da linguagem é apropriar-se da história, 

conquistando autonomia para compreendê-la e modifica-la do seu modo” (Desgranges, 

cit. in Pereira, 2012:13). O contacto com o teatro permite à criança alargar os seus 

conhecimentos e construir valores estéticos. A criança tem curiosidade por todos os 

elementos que compõem o espetáculo, entre outros, os sons, as cores, as imagens, os 

figurinos, os ritmos. Contrariamente ao que se pensa, o espetáculo destinado a crianças, 

tem uma responsabilidade acrescida, pois: “as crianças não têm ideias pré-estabelecidas, 

interessam-se ou aborrecem-se, aderem ao trabalho dos actores ou ficam impacientes” 

(Brook, 1993:44). 

O público em geral é crítico, o público infantil é-o ainda mais.  

Ao pensarmos em espetáculos para a infância, devemos ter em conta aspetos, 

como a sua idade, a sua capacidade de atenção, e o seu desenvolvimento de capacidades 

intelectuais. Uma vez que a capacidade de concentração da criança varia conforme a 

idade, um espetáculo para a infância deve ter a duração média de quarenta minutos a 

uma hora e quinze minutos no máximo. É também essencial que durante o espetáculo 

haja “momentos de descanso no desenvolvimento da intriga, descansos necessários à 

                                                           
24

 Bertolt Brecht (1898-1956). Poeta y hombre de teatro alemán, una de las personalidades que más han 

influído en la teoria y en la praxis del teatro del siglo XX. DIETERICH, Genoveva. Diccionario del 

teatro. España: alianza editorial, 2007, p.51. 
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criança e que voltam a prender a sua atenção e o seu interesse” (Leenhardt, 1997:108). 

Não defendemos a todo o custo que se faça um intervalo, mas sim que se implementem, 

durante o espetáculo, momentos cómicos, pantomima, música, enfim várias 

metodologias lúdicas para impedir que a criança se aborreça ou se desinteresse pelo que 

está a ver. 

Como podemos constatar existem várias linhas de pensamento no que respeita 

ao teatro para a infância e ao teatro infantil. Apesar disso, no nosso estudo partimos do 

pressuposto que o teatro infantil é representado por crianças, sendo que o teatro para 

a infância é interpretado por adultos e se destina a um público constituído 

maioritariamente por crianças. Este é um ponto de partida que achamos por bem 

esclarecer desde já por forma a evitar interpretações ambíguas. 

Em seguida, e porque constitui a base teórica do nosso projeto de trabalho, 

passaremos à abordagem do Teatro Infantil. Ou seja, quando o interveniente direto na 

representação – espetáculo teatral – é a criança, ainda que auxiliada por adultos. 

 

 

1.3 O Teatro Infantil  

Pierre Leenhardt defende que não devemos falar em representação teatral 

quando se tratam de crianças, uma vez que estas não têm maturidade suficiente para 

distinguir teatro de expressão dramática. Enquanto o ator consegue distanciar-se da 

personagem, a criança pensa que esta a exprimir a realidade, daí que seja mais adequado 

utilizar o conceito expressão dramática.  

Também Slade
25

 nos alerta para esta necessidade reiterando que quando 

trabalhamos com crianças devemos fazer uma cuidadosa distinção entre expressão 

dramática e teatro. Senão vejamos: 

 

 “Teatro significa uma ocasião de entretenimento ordenada e uma 

experiência emocional compartilhada; há atores e públicos, 

diferenciados. Mas a criança, enquanto ainda ilibada, não sente tal 

diferenciação (…)” (Slade, 1978:18). 

                                                           
25

 Peter Slade (1912-2004) foi um escritor e drama terapeuta inglês e um dos pioneiros no estudo do 

teatro para crianças, com alguns livros editados sendo o mais emblemático “Child drama”. 
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No teatro infantil os protagonistas são as crianças. Como é de conhecimento 

geral são várias as opiniões e controvérsias no que respeita à representação e 

interpretação feita pela criança.  

Os textos aprendidos de cor, são o principal motivo pelo qual há oposições, até 

porque na maior parte das vezes estes não têm em consideração os interesses da criança. 

A apresentação de textos/espetáculos realizados pelas crianças para um grande público, 

por exemplo, a comunidade escolar, é outro motivo de crítica. Segundo Leenhardt a 

criança “não se preocupa minimamente em misturar à sua busca de expressão um 

eventual espectador” (Leenhardt, cit. in Gauthier, 2000:31). Em contrapartida Viola 

Spolin
26

 defende que “as apresentações públicas, quando as crianças estiverem 

preparadas, irão elevar o seu nível de compreensão e desenvolver suas habilidades” 

(Spolin, V. 2007:251). Outro aspeto a referir é o tempo necessário para preparar estes 

espetáculos (elevado número de horas), tornando-se uma tarefa muitas vezes exaustiva e 

pouco motivante para as crianças.  

 Para Chancerel, o espetáculo teatral “já não se trata de um jogo espontâneo e 

livre, mas de um trabalho violento e levado a cabo cuidadosamente. Instala-se uma 

disciplina rígida” (Gauthier, 2000:31). Ou seja, a importância e os benefícios da 

expressão dramática, que já aludimos, são postos em causa, pois a criança ao representar 

não está a usufruir do prazer e da criação espontânea.  

 A mesma opinião partilha Slade quando refere que “o jogo dramático infantil 

precoce é uma auto-expressão de absorto representar “para fora de si mesmo”, em volta 

de si e em todas as direções e não precisa de público” (Slade, 1978:89). Segundo o 

autor, a transição do jogo dramático (em nossa opinião, metodologia da expressão 

dramática) para o teatro propriamente dito, tem de acontecer lentamente.  

Slade e Gauthier
27

, aludem ao fator da exigência dos espetáculos teatrais, pois 

em prol da imagem do professor e da escola, há uma extrema preocupação, entre outros, 

com a dicção, com os figurinos e com os cenários. A criança não consegue compreender 

estes procedimentos exigidos na preparação de um espetáculo teatral, e acaba por se 

limitar a tentar cumprir as imposições do adulto. 

                                                           
26

 Viola Spolin iniciou o seu trabalho com as crianças, em 1924 como aluna de Neva Boyd e depois como 

supervisora do Recreacional Project em Chicago. Foi professora na Brandeis University e em 1975 

fundou o Spolin Theatrer Games Center, em Los Angeles. Com uma vida dedicada ao teatro-educação, 

recebeu em 1978 entre outras distinções, o título de doutor honoris causa em Artes, pela Eastern 

Michigan University.  
27

 Hélène Gauthier tem vinte anos de experiência no ensino pré-escolar. Ensina Ciências da Educação na 

Universidade do Quebeque, em Montréal. Faz também conferências com o objetivo de promover o teatro 

no meio escolar.   
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O ensaio “Sobre Teatro Infantil”, de Vigotski
28

 em nosso entender também 

revela dados importantes sobre o assunto em análise. O autor afirma que “a criação 

teatral infantil, quando tem por finalidade reproduzir diretamente as formas do teatro 

adulto, é uma atividade pouco conveniente para as crianças” (Barros, et al, 2011:234). 

Como percebemos a criança entende melhor as peças que partem da sua própria 

improvisação. Se assim não for ela limita-se a repetir, a copiar, e a sua capacidade de 

criação é posta em causa e pouco explorada. Vejamos a opinião de Porquet que defende 

que a criação e a representação deve ser partilhada pelas crianças sendo que o 

espetáculo teatral deve partir, em primeiro lugar, de jogos dramáticos: “(…) torna-se 

encontro, troca, oferta, se a educadora souber acolher e manter a emoção das crianças” 

(Porquet, cit. in Gauthier, 2000:32). 

 Esta tendência é também defendida por Wallon
29

 que recomenda que partindo de 

um trabalho de improvisação seja a criança a autora do seu próprio texto. Por outro 

lado, Brian Siks
30

 propõe que se utilizem textos já publicados, e que sejam as crianças a 

escolher as personagens que desejam representar e Lequeux
31

 acredita que “o 

espectáculo responde a uma necessidade, tanto da criança como do adulto, e isto, desde 

a origem do mundo” (Gauthier, 2000:31). A apresentação do resultado final é motivante 

e dá resposta à necessidade de comunicar do ser humano. Contudo, se esse é o objetivo 

do teatro infantil, ou seja, a partilha para um público, é necessário ter em conta um 

processo de trabalho que inclua a criança e não a considere simplesmente uma 

marionete “bem comportada”. 

Como temos vindo a verificar, as opiniões sobre o teatro infantil dividem-se. Há 

quem defenda que a criança tem necessidade de representar. Pode considerar-se que o 

teatro infantil responde a esta necessidade de partilhar, de comunicar, de mostrar, 

estabelecendo relações entre as crianças e dando-lhe a oportunidade de se envolverem 

num grupo. Contudo, o grupo Institut Coopératif de L´École Mordern
32

, em França, 

                                                           
28

 Lev S. Vigotski (1896-1934) foi um psicólogo bielo-russo. A sua obra ressalta o papel da escola no 

desenvolvimento mental das crianças. 
29

 Henri Wallon (1872-1962) foi um estudioso que se dedicou ao entendimento do psiquismo humano, os 

seus mecanismos e as relações mútuas, a partir de uma perspetiva genética. Mostrou bastante interesse no 

desenvolvimento infantil, já que na infância se localiza a gênese da maior parte dos processos psíquicos. 
30

 Geraldine Brian Siks, autor que estuda o drama e a criança. Tem os seguintes livros publicados: 

“Drama with children” “Creative Dramatics: an art for children”.  
31

 Lequeux é autora de vários livros que abordam a pedagogia da criança. 
32

 Institut Coopératif de L´École Mordern, é uma associação criada em 1947 por Celestin Freinet. O 

instituto inclui professores, formadores e educadores que seguem os princípios da pedagogia Freinet. 

Celestin Freinet desenvolveu uma proposta pedagógica centrada na observação cuidadosa da natureza, 

nas necessidades e interesses das crianças. 
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salvaguarda que comunicar é partilhar com os outros, é esperar que os outros mostrem 

interesse por aquilo que lhes temos para apresentar, que observem e tentem 

compreender, ou seja, o espectador deve também ter um papel pedagógico neste 

processo. 

Segundo Richard Courtney
33

 nos espetáculos infantis as crianças/atores devem 

ter idades aproximadas às das crianças/espectadores. Como sabemos, é habitual as 

escolas realizarem festas de natal e/ou de fim de ano, sendo que os pais são convidados 

a assistirem às apresentações. O autor discorda deste procedimento, e sugere que a 

apresentação seja partilhada em vídeo.  

Para Slade a representação pública pode ser menos prejudicial, entre os treze e 

os quinze anos: “antes disso é capaz de destruir a absorção e sinceridade, especialmente 

na presença de um adulto” (Slade, 1978:74. 

Em nosso entender as apresentações no âmbito escolar são pouco positivas 

quando o educador ao longo do ano cede pouco tempo ao jogo dramático e à 

improvisação e atribui especial atenção à criação do espetáculo final.  

 

 

Capítulo 2º - ANÁLISE DRAMATÚRGICA DA OBRA “A CASA DA MOSCA 

FOSCA” 

 Dado que os conceitos e práticas dramatúrgicas têm diferentes interpretações 

iremos em primeiro lugar explicitar a nossa interpretação dos referidos conceitos por 

forma a sermos pragmáticos. 

Segundo Rita de Azevedo
34

: 

“Entendemos por “ANÁLISE DRAMATÚRGICA” a observância do 

conjunto dos meios utilizados pelo autor para levar até ao espectador o 

enredo que serve de intriga à obra. Portanto, a dramaturgia está 

                                                           
33

 Richard Courtney (1927-1997) foi ator inglês e professor de teatro. Foi uma das mais importantes 

personalidades do teatro para a infância e juventude. 
34

 Segundo a informação contida na plataforma DeGóis, Rita Gisela Martins de Azevedo concluiu, em 

Junho de 2010, o Doutoramento na Universidade de Salamanca com a Tese "Teatro, Educação e Género: 

Análise Dramatúrgica das Osmias publicadas em Portugal. 1788-1818." É Professora Auxiliar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atua nas áreas de Humanidades com ênfase em Artes, 

Ciências Sociais e Ciências da Comunicação, e mais particularmente no Teatro e/ou Estudos de Género. 

Paralelamente, desenvolve investigação na área do Gentle Teaching International e privilegia o trabalho 

voluntário em diversas instituições ou associações na área do Teatro, Expressão Dramática e 

Caracterização facial/ corporal. Atualmente é investigadora no Centro de Investigação das Tecnologias e 

das Artes da Universidade Católica e colabora com o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa. 
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associada ao conceito de acção. É pela acção que o autor prevê, e que 

o eventual encenador desenvolve um fio condutor dos diversos níveis 

da intensidade dramática do texto. Isto acontece com uma alternância 

de momentos de tensão e de momentos suspensos, sendo, em nosso 

entender, a única forma de manter a atenção e o interesse do 

espectador, que assim, deverá ser capaz de sentir e compreender o que 

a fábula lhe transmite” (Azevedo, R. 2009:11) 

 

Com base neste pressuposto, neste segundo capítulo iremos analisar o processo 

de criação que deu resultado à dramatização infantil da obra “A casa da Mosca Fosca” 

de Eva Mejuto.  

 

 

2.1 O autor e a obra 

Eva Mejuto  

 Jornalista e especialista em literatura infantil, licenciada em ciências da 

comunicação pela Universidade de Santiago. Trabalhou no campo da comunicação 

entre 1996 e 1998. Desde 1998 escreve para o mundo da literatura infantil e juvenil. A 

partir de 2004 inicia a função de formadora na área da literatura infantil, incentivando a 

leitura e a educação artística através de livros ilustrados. Em 2008, exerceu o cargo de 

docente no curso pós-graduação de literatura infantil, na Universidade Católica de 

Lisboa. A sua experiência passa também pela participação em vários eventos 

internacionais ligados à literatura. 

 

“A casa da Mosca Fosca” 

 A obra é uma adaptação de um conto tradicional russo recuperado por 

Alexander Afanasiev
35

, chamado “o castelo da mosca”.   

Na “casa da Mosca Fosca” a autora utiliza, pensamos nós, para captar a atenção da 

criança e mantê-la interessada até ao desenlace final, uma linguagem simples, com 

muitas repetições e sons. A obra apresenta uma variedade de personagens que convidam 

ao jogo fonético, de números e tamanhos, bem como à utilização de elementos da 

tradição oral, como as rimas.  
                                                           
35

 Alexander Afanasiev (1826-1871) o primeiro a reconhecer e editar contos de tradição Eslava que se 

foram perdendo no decorrer dos séculos.  
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 Sérgio Mora
36

 é o ilustrador da obra. O ilustrador cria animais expressivos, e 

com um grande humor, atribuindo-lhes uma personalidade própria.  

Analisaremos em seguida a estrutura narrativa da obra “A casa da Mosca 

Fosca”. 

 

 

2.2 O tratamento e a estrutura da intriga 

A intriga: 

“consiste em colocarmo-nos no coração da ficção e desenrolar os seus 

fios para descobrir a mecânica que subentende. A intriga visa a 

construção dos acontecimentos, as suas relações de causalidade, onde 

a fábula se limitava a encarar uma sucessão temporal de factos” 

(Ryngaert, 1992:73).  

 

Segundo o dicionário de teatro – dramaturgia, estética, semiologia de Patrice 

Pavis
37

 podemos definir intriga como “la sucesión detallada de los resurgimientos de la 

fábula, el entrelazamiento y la sucesión de conflictos y de obstáculos y los medios 

puestos en marcha por los personajes para superarlos” (Pavis, P.1990:277).  

A fábula “A casa da Mosca Fosca” é a seguinte: para inaugurar o seu novo lar, a 

Mosca Fosca decide fazer uma festa de boas vindas para os habitantes da floresta. Os 

animais apresentam-se, o último animal a chegar, que não foi convidado, come tudo 

sozinho e a festa termina.   

Vejamos agora como procede a autora relativamente ao tratamento e estrutura da 

intriga.   

 

 

 

                                                           
36

 Sergio Mora, é o ilustrador da obra “A casa da Mosca Fosca” e faz parte de uma geração de ilustradores 

que faz convergir a linguagem de redução e simplificação da ilustração infantil contemporânea com os 

elementos informados de uma nova corrente ilustrativa chamada pop surrealismo.  
37

 Patrice Pavis é professor de Estudos de Teatro da Universidade de Kent em Canterbury. Ele tem escrito 

extensivamente sobre performance, focando o seu estudo principalmente em semiologia e 

interculturalidade no teatro.  
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Quadro 1 – Tratamento e Estrutura da Intriga “A casa da Mosca Fosca” 

Exposição da intriga No início do conto “A Mosca Fosca” 

decide fazer uma casa para morar. 

 

Desenvolvimento da intriga 

I. Inauguração do seu novo lar; 

II. Preparação da festa; 

III. Chegada dos convidados; 

Peripécia  Chega alguém que não foi convidado e 

come o lanche sozinho. 

Desenlace Acaba a festa repentinamente. 

 

Como podemos constatar pela análise do quadro e pela leitura atenta da obra, na 

exposição da intriga, a autora refere a existência da personagem - Mosca Fosca - que, 

já cansada de andar às voltas, resolve “fazer uma casa para morar”
38

. Com muito 

empenho a personagem constrói a sua casa num lindo lugar. A casa tinha uma cama 

onde podia dormir muito quentinha e também uma cozinha onde podia “ receber amigos 

e preparar doces”
39

. 

O desenvolvimento da intriga é composto pela indicação de que a personagem, 

para inaugurar o seu novo lar, resolve organizar uma festa, preparando um bolo de 

amora. Ficamos também a saber que ela se prepara para receber seis convidados pois 

“arranjou sete
40

 assentos e para a mesa sete pratos”
41

. Movidos pelo cheiro do bolo de 

amora, os convidados vão chegando um por um e apresentam-se. São eles o 

Escaravelho Carquelho, o Morcego Ralego, o Sapo Larapo, a Coruja Rabuja, a Raposa 

Tramosa e por último o Lobo Rebobo. 

A peripécia
42

 ocorre quando os convidados se preparam para começar o lanche 

organizado pela Mosca Fosca. Ou seja, nesse momento surge uma personagem que não 

foi convidada – o Urso Lambeiro - que ao ver a casa e dar conta da festa pensa: “Porque 

                                                           
38

 Consultar a página 49 do presente estudo.  
39

 Consultar a página 49 do presente estudo. 
40

 O número sete poderá logo à partida ter uma simbologia importante no conto, uma vez que “ao lado do 

número três, é o mais importante dos números sagrados na tradição das antigas culturas orientais” (…) Na 

Europa medieval, dava-se muita importância aos grupos de sete: (…) sete eram as virtudes, as artes e as 

ciências, havia sete sacramentos, sete idades do homem, sete pecados capitais, sete pedidos expressos no 

Pai Nosso”. BIEDERMANN, Hans. Dicionário Ilustrado de Símbolos. São Paulo: Companhia 

melhoramentos, 1993. P. 346, 347. 
41

 Consultar a página 50 do presente estudo. 
42

 Segundo Aristóteles a peripécia é “a mudança dos acontecimentos para o seu reverso (…)”. Aristóteles. 

Poética. 4ªed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p.57.  
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não me convidaram?”
43

. Decide entrar repentinamente na casa e acaba por comer o bolo 

sozinho perante a estupefação dos restantes convidados e da anfitriã. 

No desenlace da intriga, assistimos ao fim inesperado da festa que termina 

depois do Urso Lambeiro comer, como já referimos, o bolo de amora sozinho: “e assim 

se acaba o conto… com uma dentada e… pronto!”
44

. Como podemos verificar a autora 

termina com ponto de exclamação. O desfecho da obra fica em aberto o que significa 

que a narrativa fica em suspenso. Em nossa opinião, e uma vez que se trata de uma obra 

destinada a um público/dramatização infantil, a autora poderá tê-lo feito com o 

propósito de se fazer uma análise posterior do conto, prática pedagógica fundamental 

neste tipo de processo de trabalho. 

Depois de termos abordado o tratamento e a estrutura da intriga da obra “A casa 

da Mosca Fosca” de Eva Mejuto, passaremos em seguida à análise da adaptação 

dramatúrgica da referida obra. 

 

 

2.3 A adaptação dramatúrgica da obra 

De acordo com Ryngaert “elaborar a dramaturgia do texto constitui uma fase 

vulgar do trabalho de encenação” (1992:31). Deste modo o conto “A casa da Mosca 

Fosca” de Eva Mejuto sofreu uma adaptação porque o texto original é narrativo e era 

necessário torná-lo teatral, para o poder trabalhar numa turma com vinte e quatro 

alunos, sendo que na realidade só participaram vinte e um. 

Num sentido geral a dramaturgia é, segundo Patrice Pavis,  

 

“la técnica (o ciencia) del arte dramático que busca establecer los 

princípios de construcción de la obra, ya seja inductivamente, a partir 

de ejemplos concretos, o deductivamente, a partir de un sistema de 

princípios abstractos. Esta noción presupone la existencia de un 

conjunto de reglas específicamente teatrales cuyo conocimiento es 

indispensable para escribir una obra y analizarla correctamente” 

(1990:155).  

 

                                                           
43

 Consultar a página 55 do presente estudo. 
44

 Consultar a página 56 do presente estudo. 
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Mais particularmente a adaptação dramatúrgica é segundo o autor, a 

transformação de uma obra ou género em outro, por exemplo a adaptação de um texto 

narrativo para o transformar em texto dramático:  

 

“Operación dramatúrgica a partir de un texto destinado a ser 

escenificado. Todas las maniobras textuales, imaginables están 

permitidas: rupturas, reorganización del relato, reducción del número 

de personajes, concentración dramática en ciertos momentos intensos 

de la novela, incorporación de textos exteriores, montage e collage de 

elementos externos, modificación de la conclusión, etc” (Pavis, 

P.1990:23).  

 

A adaptação realizada à obra em análise teve o intuito de preparar o texto, para o 

transformar numa peça de teatro infantil. Relembremos, em nosso entender, quais são 

algumas das principais características do teatro infantil: 

1) O teatro infantil responde à necessidade de partilhar, de comunicar, de 

mostrar; 

2)  Estabelece relações entre as crianças; 

3) Deve ter em conta os interesses e opiniões da criança; 

4) Dá oportunidade à criança de ser envolver num grupo; 

5) Deve partir das situações improvisadas nas atividades de expressão 

dramática; 

6) A transição das atividades de expressão dramática, para o teatro infantil deve 

acontecer lentamente; 

7) A apresentação pública só deve acontecer, se a criança, se sentir preparada; 

8) “Torna-se encontro, troca, oferta, se a educadora souber acolher e manter a 

emoção das crianças” (Porquet, cit in Gauthier, 2000:32). 

 

Como vimos dada a necessidade do nosso texto dramático reunir as condições 

que consideramos indispensáveis a uma prática de teatro infantil a nossa adaptação teve 

em conta que os intervenientes eram crianças. Deste modo, defendemos que o texto 

deve ser simplificado, para que a criança possa compreender o que está a dizer, a 

história e tenha prazer e confiança no trabalho desenvolvido. Como já referimos, a 

expressão dramática é importante para o desenvolvimento global da criança e tem um 
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papel determinante no processo de criação de uma peça de teatro infantil. Por outro 

lado, o teatro infantil tem que ser adaptado ao universo da criança para promover o seu 

desenvolvimento intelectual sem que esta se torna uma “marioneta” comandada pelo 

adulto. 

Para concretizar esta possibilidade e em auxílio ao texto, foram acrescentadas 

várias didascálias. A profusão de didascálias surgiu da necessidade de apoiar as crianças 

a compreender as ações das personagens. É de salientar que as didascálias foram 

inseridas no texto, durante os ensaios com os alunos, registando-se as ações que 

exibiam, em função das personagens que idealizaram, também estas escolhidas por cada 

um dos alunos. No entanto este será um assunto que abordaremos em pormenor nos 

capítulos posteriores. 

O texto narrativo foi usado integralmente. 

Mantivemos as réplicas das personagens existentes na versão original no entanto 

acrescentamos, a pedido das crianças, uma nova forma para que o texto narrativo 

passasse a texto dramático e fosse interpretado pelos intervenientes. Ou seja, 

transformamos réplicas isoladas em diálogo entre as personagens, dividimos texto que 

se encontrava em prosa, criamos momentos em que as crianças diziam o texto em coro, 

incluímos réplicas para a entrada em cena de novas personagens, entre outras alterações. 

Em conclusão, a narração da ação foi interpretada através da criação de novas 

personagens.  

Como podemos verificar foram realizadas apenas as adaptações necessárias para 

tornar possível a encenação do texto, de modo a não limitar a capacidade de imaginação 

e espontaneidade dos alunos.  

Foi nossa intenção primordial enfatizar a importância da participação e plena 

integração das crianças neste projeto. Como já referimos queremos que as apresentações 

temáticas, que normalmente se fazem nas instituições de ensino, sejam trabalhadas a 

partir de um método pedagógico para que a criança possa participar usufruindo do 

prazer de partilhar e comunicar, e que a sua participação seja voluntária e não por 

obrigação.  
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2.4 O espaço cénico e o cenário 

 O espaço cénico pode ser considerado “aquilo a que habitualmente chamamos 

palco (…)” “Se o espaço cénico não tem forçosamente de ser um palco – um palco 

tradicional – também o espetáculo teatral não tem de forçosamente decorrer num teatro” 

(Ribas, T. p.7). Para Fernando Wagner
45

 “a cenografia constitui o lugar da acção, a base 

de toda a produção teatral” (Wagner, F. 1979:184).  

Como podemos constatar, o cenário, por sua vez, está na base de qualquer 

encenação, e no caso do teatro infantil, é muito importante que esteja presente nos 

ensaios que antecedem o espetáculo:  

 

“dependente do texto e da interpretação que lhe dará o encenador, não 

pode deixar de ser o ponto de partida da realização, pois por ele se 

consegue grande parte, e a mais importante, do ambiente visual onde 

vai desenvolver-se a acção, sendo também com ele que terá de 

compor-se a atitude dos atores, ou ainda o aspeto plástico da sua 

atuação em cena” (Pedro, A. p.90).  

 

Podemos assim afirmar que o cenário é essencial para definir o ambiente do 

espetáculo e sendo o primeiro elemento com o qual o espectador vai ter contacto tem 

uma função determinante, uma vez que remete para o tempo e o espaço onde a ação vai 

decorrer.  

 

 

 

2.4.1 O cenário do conto “A casa da Mosca Fosca” 

A peça de teatro infantil “A casa da Mosca Fosca” não teve como espaço cénico 

o palco de um teatro, mas o espaço polivalente do Centro Escolar das Árvores. Neste 

espaço foi possível definir uma zona para o decorrer do espetáculo, e uma zona 

destinada à presença do público.  

  No conto “A casa da Mosca Fosca” o espaço cénico remete-nos para um 

bosque, onde existe uma casa, dando-se particular importância à zona da cozinha. Como 

já referimos, foi para nós fundamental neste projeto o conceito e a metodologia do 
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 Fernando Wagner (1905-1973) ator e diretor de teatro, televisão, cinema e investigador teatral. Estudou 

ciências e artes teatrais na Universidade de Berlim. Em 1934 iniciou a sua carreira de professor de teatro. 
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teatro infantil. Assim optamos por um cenário simplista colocando em cena apenas o 

que consideramos extremamente útil e funcional tendo em conta que os intervenientes 

eram as crianças.  

 Ao longo do espetáculo, o cenário mantem-se fixo e inalterável. Optamos por 

colocar sete cadeiras em semicírculo de frente para o público onde os animais se vão 

sentando ao longo do decorrer da história, e uma mesa no centro, onde a Mosca Fosca 

coloca o bolo assim que entra em cena. Estes são os únicos elementos que compõem o 

cenário. 

No entanto a leitura atenta do conto permitiu-nos constatar a existência de outras 

indicações que admitem outras opções para a definição do espaço cénico. O próprio 

título do conto - “A casa da Mosca Fosca” – é elucidativo do que afirmamos. Outras 

indicações de cenário podemos encontrar nas réplicas das personagens do conto e 

passagens do texto. Se não vejamos, a Mosca Fosca “ (…) decidiu fazer uma casa para 

morar”
46

; “ (…) erguendo uma casa num lindo lugar.”
47

. “Pro seu lar inaugurar (…)”
48

 a 

Mosca Fosca fez “(…) uma festa (…)”
49

.  

Por forma a justificar as nossas escolhas analisaremos em seguida os figurinos, 

os adereços e a sonoplastia utilizados no espetáculo de teatro infantil “A casa da Mosca 

Fosca” de Eva Mejuto. 

 

 

2.5 Os figurinos, os adereços e a sonoplastia 

 Segundo Patrice Pavis, o figurino esteve: 

 

“siempre presente en el acto teatral como signo incluso del personage 

y del disfraz, se ha contentado por el largo tiempo com un rol 

simplemente caracterizante para vestir al actor según la verosimilitud 

de una condición o de una situación” (Pavis, P. 1990:536); “(…) no es 

solamente un adorno y un embalaje exteriores, es una relación con el 

cuerpo” (Pavis, 1990:538).  

 

 

                                                           
46

 Consultar a página 49 do presente estudo. 
47

 Consultar a página 49 do presente estudo. 
48

 Consultar a página 49 do presente estudo. 
49

 Consultar a página 50 do presente estudo. 
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 Em nossa opinião, o figurino tem vindo a ocupar um lugar cada vez mais 

ambicioso, no espetáculo teatral, multiplicando as suas funções em conjunto com os 

restantes elementos que compõem a cena, como por exemplo o cenário e/ou a 

iluminação. 

O figurino tem como função caracterizar a personagem, sendo essencial ter em 

conta o perfil psicológico e sociológico da mesma, para apresentar ideias ou códigos 

que permitam ao espectador decifrar a mensagem. Ou seja, “No es el vestuário 

solamente el que habla, sino también su realización histórica con el cuerpo” (G. Banu, 

cit in Pavis, 1990:538).  

Por outro lado as opções cenográficas, também têm influência na indumentária, 

pois um espaço cénico que nos remeta a uma tragédia clássica, carece de um figurino 

que esteja enquadrado na época. O lugar que é atribuído ao vestuário deve contribuir 

“para revelar o «gestus social», «expressão exterior, material, conflitos sociais», 

«esquema histórico particular que está na base de todo o espetáculo» (Brecht cit. in 

Girard, G. 1980:71). O vestuário deve “ajudar a criar o estilo e o ambiente da encenação 

e (…) ajudar a definir o carácter da personagem que o usa” (Wagner, F. 1979:204). 

 Reportemos então à análise dos figurinos usados na peça de teatro infantil “A 

casa da Mosca Fosca” de Eva Mejuto.  

Comecemos pela indicação das personagens que fazem parte do conto original 

da autoria de Eva Mejuto e das que constituíram o elenco das personagens da nossa 

adaptação dramatúrgica do conto referido. Vejamos. 
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Quadro 2 – Comparação das personagens existentes no conto original com as 

personagens inseridas na adaptação dramatúrgica. 

“A casa da Mosca Fosca” de Eva 

Mejuto 

Relação das personagens segundo 

opções e adaptação dramatúrgica
50

  

A Mosca Fosca Os Gémeos  

O Escaravelho Carquelho A Velha 

O Morcego Ralego Conjunto de três Moscas 

O Sapo Larapo O Fidalgo 

A Coruja Rabuja O Escaravelho Carquelho 

A Raposa Tramosa A Mosca Fosca 

O Lobo Rebobo A Empregada 

O Urso Lambeiro O Morcego Ralego 

 O Cowboy 

O Sapo Larapo 

O Maestro 

A Coruja Rabuja  

O Soldado 

A Raposa Tramosa 

A Bailarina 

O Lobo Rebobo 

A Médica 

O Urso Lambeiro 

 

Como podemos verificar pela leitura do quadro, o conto inicial inclui oito 

personagens e a nossa versão prevê a existência de vinte e uma personagens
51

.  

No que concerne aos figurinos, e porque nos encontramos, como já referimos a 

trabalhar com crianças, optamos por um figurino base de cor preta o qual foi 

complementado com elementos que caracterizassem cada uma das personagens.  

 

 

                                                           
50

 As personagens encontram-se pela ordem de entrada em cena. 
51

 Veja-se sobre este assunto o ponto 2.3 A adaptação dramatúrgica da obra desta dissertação. 
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2.5.1 Descrição dos figurinos das personagens  

Os Gémeos 

Manto azul com uma abertura para duas cabeças. – O manto simboliza a união das 

personagens gémeos.  

 

A Velha 

Saia comprida, xaile nas costas e óculos. – A personagem é conservadora e os óculos 

aludem à falta de visão que não sendo regra geral, pode associar-se à idade avançada.   

 

O Conjunto de três Moscas 

Asas presas nas costas, antenas e óculos. – As moscas são foscas. Daí a utilização dos 

óculos para acentuar a particularidade da falta de visão.  

 

O Fidalgo 

Cartola. – Representa o cavalheirismo e a nobreza. 

 

O Escaravelho Carquelho 

Máscara e Asas. – Caracterização física da personagem.  

 

A Mosca Fosca 

Figurino idêntico ao conjunto das Moscas Foscas.  

 

A Empregada  

Avental. – Caracterização física da personagem. 

 

O Morcego Ralego 

Máscara e capa escura. – Reforça os aspetos físicos e sombrios do morcego.  

 

O Cowboy 

Pistola. – Esta personagem foi também caracterizada através da utilização de adereços. 

Veremos em seguida quais. 
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O Sapo Larapo 

Máscara e laçarote. – O laçarote é um elemento atribuído pela autora da obra e que pode 

levar a pensar que se trata de uma personagem distinta. 

 

O Maestro 

Chapéu de coco e laçarote vermelho. – Contrariamente ao traje a rigor dos maestros a 

que estamos habituados procuramos que o figurino aludisse não à virtuosidade mas sim 

à comicidade da personagem.  

 

A Coruja Rabuja 

Máscara. – Caracterização física da personagem. 

 

O Soldado 

Farda de Soldado. – Caracterização física da personagem. 

 

A Raposa Tramosa 

Rabo e orelhas em tons laranja. – Caracterização física da personagem. 

 

A Bailarina 

Tutu de ballet. – Caracterização física da personagem. 

 

O Lobo Rebobo 

Rabo e orelhas em tons cinza. – Caracterização física da personagem. 

 

A Médica 

Bata branca, auscultadores e óculos. – Caracterização física da personagem. Os óculos 

foram utilizados para dar um ar intelectual à personagem.  

 

O Urso Lambeiro 

Máscara de urso. – Caracterização física da personagem. 

 

Em seguida, analisaremos a importância dos adereços e a sua efetiva utilização no 

espetáculo “A casa da Mosca Fosca”.  
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2.5.2 Os Adereços 

Os adereços “mantêm estreitas relações com o ator que os manipula, os usa, os 

utiliza para diversos fins” (Girard; Ouellet.1980:75). 

Segundo António Pedro
52

 encontramos três conceitos distintos no que se refere aos 

adereços:  

1) Objeto que o ator utiliza em cena e traz consigo; 

2) Objeto que decora a cena e complementa o cenário;  

3) Objeto previamente colocado em cena que se destina a ser usado pelo ator 

durante a representação.  

Como podemos constatar nem sempre é fácil distinguir com exatidão os 

adereços dos figurinos pois “os adereços situam-se entre o cenário e o guarda-roupa; no 

entanto a linha de demarcação é imprecisa: a espada, elemento da indumentária de 

Hipólito, torna-se adereço (…)” (Girard; G. Ouellet, R. 1980:75).  

 Se por um lado os adereços complementam os figurinos fornecendo ao 

espectador indicações de época, de meio ou mesmo suplementando a caracterização do 

personagem, por outro lado, “mantêm com as personagens relações estreitas e até de 

interação” (Girad; G. Ouellet, R. 1980:77).  

 Vejamos o quadro onde referimos as personagens e os adereços que foram 

utilizados por cada uma delas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Pedro, António. Pequeno Tratado de Encenação. Lisboa: Edições Inatel, 1976, p.209. 
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Quadro 3 – As personagens e os respetivos adereços 

Personagem Adereços 

Os Gémeos   

A velha Bengala 

Conjunto de Moscas  

Fidalgo Bengala  

Escaravelho Carquelho  

Mosca Fosca Bolo 

Empregada Espanador 

Morcego Ralego  

Cowboy Corda 

Sapo Larapo  

Maestro Batuta  

A Coruja Rabuja   

O Soldado  

A Raposa Tramosa  

A Bailarina  

O Lobo Rebobo  

A médica  

O urso Lambeiro  

 

A análise do quadro revela que das vinte e uma personagens que fazem parte do 

espetáculo apenas seis delas surgem com adereços. Optamos por considerar como 

adereço apenas os objetos usados pelas personagens quando estes são determinantes e 

têm uma função específica no decorrer da ação dramática. Ou seja, a velha ampara-se 

com a bengala, o fidalgo utiliza a bengala para chamar a atenção quando entra em cena, 

batendo com ela no chão, a personagem principal entra com um grande bolo que se 

destina aos convidados da festa, a empregada utiliza o espanador para limpar o pó, o 

Cowboy manipula a corda rodando-a no ar e batendo com ela no chão, finalmente, o 

maestro utiliza a batuta para marcar o ritmo da sua réplica.  
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2.5.3 A Sonoplastia 

Girard e Ouellet
53

 fazem uma distinção entre três conceitos relacionados com a 

sonoplastia, ou seja: 

1- A música estrutura o tempo de duração da ação segundo uma harmónica 

combinação de elementos sonoros que obedecem a regras, variáveis 

conforme os países e as épocas; 

2- O som de fundo abrange todos os efeitos sonoros que não pertencem nem à 

fala nem à música; 

3- Os ruídos – vibrações não periódicas – podem provir de múltiplas fontes, 

entre elas o corpo (sobretudo a voz) e chegam ao espectador directamente ou 

por intermédio de um material de gravação e de difusão. 

 

Por seu lado, Kurt Spang
54

, na sua obra Teoria del drama – Lectura y analisis de 

la obra teatral refere que “el cometido principal de la música es la creación de una 

atmosfera que vaya en consonância con el desarollo del drama” (Spang, K. 1991:214). 

A música é utilizada em muitos espetáculos, quer para abrir ou fechar atos, quer 

para separar cenas, ou até mesmo como fundo musical, para criar um clima. O fundo 

musical pode também sugerir gestos, atitudes, realçar sentimentos, as relações entre 

personagens, complementando assim a ação falada. 

Em nossa opinião, a música e o som são elementos importantes e constituintes 

do espetáculo. Tal como os figurinos e os adereços, a música enfatiza situações, estados 

psicológicos ou sociológicos das personagens. 

 No que concerne ao conto em análise, verificamos que a autora não dá 

quaisquer indicações referentes à sonoplastia. No entanto, relembramos que este sofreu 

uma adaptação dramatúrgica, daí que tenham sido inseridas duas músicas no espetáculo 

- “The nutcraker” composição de Tchaikovsky
55

 e “Fungagá da bicharada” do Avô 

Cantigas
56

. Vejamos como. A bailarina entra ao som da música “The nutcraker” 
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 Gilles Girard e Réal Ouellet autores do livro “O universo do teatro. Livraria Almedina, 1980.  
54

 Kurt Spang es professor ordinario de crítica y teoria de la Literatura en la Universidad de Navarra. 
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 Tchaicovsky (1840-1893) foi compositor russo do romantismo do século XIX. "O Lago dos Cisnes", 

foi o seu primeiro ballet e estreou no teatro Bolshoi em Moscou. "A Bela Adormecida", o "Quebra Nozes" 
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56

 Carlos Alberto Vidal Filipe, mais conhecido por Avô Cantigas (1954) é um músico, cantor e 

compositor português. 
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composição de Tchaikovsky. Esta opção prende-se com a necessidade de complementar 

a ação representada em cena. A bailarina entra com fundo musical, dança e depois de 

assumir uma posição de ballet, diz as suas réplicas. Abandona a cena novamente com o 

mesmo fundo musical. 

Como já referimos, a peça termina com o final abrupto da festa preparada pela 

personagem principal – A Mosca Fosca –. No entanto, apesar da autora deixar o final do 

conto em aberto, optámos, por se tratar de teatro infantil, em encontrar um fim mais de 

acordo com a componente pedagógica que pensamos ser fundamental neste tipo de 

projetos. Ou seja, os seis animais convidados e a Mosca Fosca, não se deixaram abater 

pelo conflito provocado pelo urso. Relembramos que o Urso Lambeiro, comeu sozinho 

as iguarias da festa. O espetáculo “A casa da Mosca Fosca” termina com a música 

“Fungagá da bicharada” do Avô Cantigas, simbolizando um motivo de festejo pela 

reunião dos amigos mesmo que a festa não tenha corrido conforme o esperado.  

Em conclusão, podemos afirmar que a primeira música tem a intenção de 

reforçar a ação da personagem bailarina, enquanto a segunda tem o objetivo de realçar o 

espirito de união e atitude dos animais perante a adversidade. 

 

 

 

2.6 As Personagens 

 “Sin personajes y sin conflicto no hay drama, no hay teatro” (Motos, T; Tejedo, 

F.2007:20).  

Segundo Sousa Bastos, as personagens,
57

 são: 

 

“todos os indivíduos postos em scena n´uma obra dramática, todos os 

que tomam qualquer parte na acção imaginada pelo auctor (…) cada 

personagem é confiado a um actor ou a uma actriz, que fica assim 

encarregado de o personificar (…) e de sustentar o seu carácter com 

toda a naturalidade e toda a verdade possível” (Bastos, S. 1994:112). 

  

 

                                                           
57 De acordo com o Dicionário de Teatro Português. Lisboa: Minerva, 1994. 



37 
 

Os autores Motos e Tejedo complementam esta definição afirmando que a 

personagem é: 

 

“quien realiza la acción dramática, viene definido por lo que hace – la 

tarea – y por como lo hace – los actos físicos – y caracterizado por una 

serie de atributos: nombre, edad, rasgos físicos, rasgos caracteriales, 

situación y classe social, historia personal, código de valores, 

relaciones con los demás personajes” (Motos, T; Tejedo, F.2007:20).  

 

 No entanto Patrice Pavis afirma que este conceito não é fácil de definir pois 

possui muitas dificuldades teóricas. A personagem no teatro grego, “es la máscara, el 

papel desempeñado por el actor; no se refiere al personaje esbozado por el autor 

dramático” (Pavis, P. 1990:354); “o actor é um intérprete que não se confunde com a 

ficção, que o público não identifica imediatamente como a encarnação da personagem 

textual” (Ryngaert, 1992:136).  

 Por outro lado, a partir do Renascimento, a personagem: 

 

“se compone de un conjunto compacto de rasgos psicológicos y 

morales, se define más como esencia que como carácter con rasgos 

individualizados: tiende a lo universal. Más tarde, en los siglos XVIII 

y XIX (…) el personaje se afirma como individuo definido 

sociologicamente (…) Forma así un solo cuerpo con su intérprete y 

llega a ser imposible determinar cómo se distingue del cuerpo y del 

espíritu del actor, y en qué consisten sus acciones” (Pavis, P. 

1990:355) 

 

 Constantin Stanislavski
58

 na sua obra A Construção da Personagem afirma que a 

“caracterização externa explica e ilustra e, assim, transmite aos espectadores o traçado 

interior do seu papel” (Stanislavski, 1986:27), a caracterização é “a mascara que 

esconde o individuo-ator. Protegido por ela, pode despir a alma até o último, o mais 

íntimo detalhe” (Stanislavski, 1986:53). 

Em nosso entender no teatro infantil o mais importante não á a caracterização 

psicológica, porque se esta é uma tarefa complexa para os adultos, é-o ainda mais para 

                                                           
58

 Constantin Stanislavski (1863-1938) hombre de teatro russo. Actor, director y maestro de actores, una 

de las figuras más importantes del teatro del siglo XX. DIETERICH, Genoveva. Diccionario del teatro. 

Madrid: alianza editorial, 2007, p. 333.   
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as crianças, daí que no nosso processo de trabalho deixámos que os alunos 

interpretassem a personagem que idealizaram. Também a caracterização física foi 

discutida nas aulas entre alunos/professor, tendo a contribuição das crianças sido 

fundamental também nesta fase do projeto. 

Tendo em consideração a opinião de Viola Spolin: “uma criança só poderá trazer 

uma contribuição honesta e excitante para a sala de aula, por meio da oficina de teatro, 

quando lhe damos liberdade pessoal” (Spolin, V. 2007:31). De acordo com esta 

afirmação demos liberdade às crianças de escolher e explorar as personagens que 

gostariam de representar, permitindo que pudessem fazer as suas próprias observações 

acerca das características de cada personagem.  

Salientamos que a construção da personagem foi realizada, paulatinamente, 

através de jogos dramáticos que permitiram à criança explorar novos movimentos, 

novas sensações, trabalhar a sua expressividade e criarem a sua própria personagem da 

forma que a imaginaram.  

Reportemos então a análise individual das personagens que integraram no teatro 

infantil “A casa da Mosca Fosca”. 

 

 

2.6.1 Caracterização das Personagens 

Tal como temos vindo a referir o nosso trabalho prático teve como base a 

adaptação dramatúrgica do “A casa da Mosca Fosca”, assim sendo neste ponto em 

particular analisaremos as personagens que constituíram o elenco do nosso trabalho. Os 

personagens vão-se apresentando à medida que chegam a casa da Mosca Fosca: o 

Escaravelho Carquelho, o Morcego Ralego, o Sapo Larapo, a Coruja Rabuja, a Raposa 

Tramosa, e o Lobo Rebobo. Estas são as personagens que pertencem ao conto original, 

no entanto, relembramos que na adaptação dramatúrgica do texto acrescentamos novas 

personagens. Vejamos. 
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Quadro 4 – Caracterização das personagens da peça infantil “A casa da Mosca 

Fosca” 

Personagem Características 

auto atribuídas  

Características Hétero 

atribuídas.  

Características da 

ação ou atitudes das 

personagens 

Os Gémeos     

A Velha    

Conjunto de 

Moscas 

   

O Fidalgo    

O Escaravelho 

Carquelho 

Carquelho  Afável  

 

A Mosca Fosca 

Fosca Sociável 

Trabalhadora 

Gosta de cozinhar 

Atenciosa 

A Empregada    

O Morcego 

Ralego 

Ralego 

Esfomeado 

 Afável 

O Cowboy    

O Sapo Larapo Larapo  Afável 

O Maestro    

A Coruja 

Rabuja  

Rabuja 

Asseada 

 Afável 

O Soldado    

 

A Raposa 

Tramosa 

Tramosa 

Esperta  

Gulosa 

 Afável 

A Bailarina    

O Lobo 

Rebobo 

Rebobo 

Narigudo 

 Afável 

A Médica    

O Urso 

Lambeiro 

Lambeiro 

Guloso 

 Desordeiro 

Desconfiado  

Invejoso 
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Como podemos verificar através da análise dos dados inclusos no quadro, 

algumas personagens não têm adjetivos que as caracterizam, pois estas assumem a 

função de narradoras. Estas personagens são apenas caracterizadas fisicamente, não se 

autocaracterizam nem são hétero caracterizadas. Estas intervêm para contextualizar o 

espectador da história, servindo de mediadoras entre o público e a ação que decorre, 

narrando e comentando os acontecimentos: “Era uma vez a Mosca Fosca que vivia num 

bosque distante”
59

  

Vejamos agora as características das restantes personagens: 

 

 Escaravelho Carquelho 

Na nossa opinião o Escaravelho é um personagem velho, devido à sua 

autocaracterização “Carquelho”, que pensamos derivar da palavra “encarquilhado” ou 

seja, enrugado.  

 

Mosca Fosca  

 Podemos caracterizar a Mosca Fosca como uma personagem que vê mal, devido 

à sua autocaracterização “Mosca Fosca”, é também hétero-caracterizada como sociável 

trabalhadora, e que gosta de cozinhar. Se não vejamos as seguintes passagens do texto 

em que a mosca é hétero-caracterizada: “(…) podia receber amigos (…)”; “E a mosca 

fosca pôs-se a trabalhar (…)”; (…) preparou um belo bolo de amora”
60

. Podemos ainda 

caracterizar a Mosca Fosca como uma personagem atenciosa, pois ela recebe 

simpaticamente todos os animais do bosque apresentando-se, vejamos: “A Mosca 

Fosca. Faço uma festa para inaugurar este que é o meu novo lar. E tu quem és?” e 

quando este se apresentam e perguntam se podem entrar esta responde: “Claro que 

sim”
61

. 

 

Morcego Ralego
62

 

Deduzimos que esta personagem é esfomeada devido à sua expressão: “Ai que 

fome!”
63

.  
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 Consultar a página 49 do presente estudo. 
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 Apesar de termos consultado vários dicionários e enciclopédias, não conseguimos, até ao momento 

uma definição para este termo. 
63

 Consultar a página 51 do presente estudo. 
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Sapo Larapo 

Esta personagem autocaracteriza-se como “Sapo Larapo” que pensamos derivar da 

palavra “larápio” que alude ao ato de roubar. 

 

Coruja Rabuja 

Esta personagem como o próprio nome indica é rabugenta: “Coruja Rabuja”. É também 

uma personagem asseada, como ela própria se autocaracteriza: “Sou a Coruja Rabuja a 

que limpa e nunca suja”
64

.  

 

Raposa Tramosa 

Esta personagem autocaracteriza-se como sendo tramosa, esperta e gulosa: “Sou a 

Raposa Tramosa, sou muito esperta e muito gulosa”
65

.  

 

O Lobo Rebobo 

Personagem com um grande nariz, ele autocaracteriza-se como sendo “o lobo rebobo, o 

mais narigudo à face do globo”
66

. Deduzimos que “rebobo” possa estar na origem da 

palavra bobo que na idade média representava comicamente os vícios e as 

características da sociedade. 

 

O Urso Lambeiro  

Autocaracteriza-se como “Lambeiro”, ou seja, guloso e a sua ação no conto comprova 

este seu atributo, pois acaba por comer o bolo sozinho: “Eu sou o Urso Lambeiro, o 

mais guloso do mundo inteiro. E este rico bolo de amora vou come-lo todo… Agora!”
67

.  

 

Como podemos verificar neste conto, ao chegarem a casa da Mosca Fosca, as 

personagens apresentam-se apontando as suas próprias características. A Mosca Fosca é 

a única personagem que é hétero caracterizada, pelo Gémeo 2 e pela Velha 

(personagens narradoras). 

No que respeita às atitudes das personagens podemos afirmar que todos os 

animais à exceção do Urso Lambeiro, foram afáveis ao chegar a casa da Mosca Fosca 

com uma atitude de boas vindas: “Quem vive neste lugar? Quem venho visitar?”
68

 (…).  
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 Consultar a página 53 do presente estudo. 
65

 Consultar a página 54 do presente estudo. 
66

 Consultar a página 55 do presente estudo. 
67

 Consultar a página 56 do presente estudo. 
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Contrariamente o Urso foi desordeiro, pois ainda antes de interagir com os 

animais presentes na festa, já esta com uma atitude de revolta ao pensar: “porque não 

me convidaram?”. Este decide bater à porta e tal como os outros pergunta: “Quem vive 

neste lugar? Quem venho visitar?”
69

, mas há uma pequena controvérsia em relação ao 

discurso dos restantes personagens, pois depois de se apresentarem e antes de entrarem 

na casa da Mosca Fosca, todos perguntam: “posso entrar?” à exceção do Urso, se não 

vejamos: 

 

“Mosca Fosca – A mosca fosca. Faço uma festa para inaugurar este 

que é o meu novo lar. E tu quem és? 

Escaravelho Carquelho – Sou o escaravelho Carquelho. Aquele que 

tem o nariz vermelho. Que bom cheiro posso entrar?”
70

 

(…) 

“Mosca Fosca – E tu quem és? 

Morcego Ralego – Sou o morcego ralego, o que gosta da noite para 

ter sossego. Ai que fome posso entrar?”
71

 

(…) 

“Mosca Fosca – E tu quem és? 

Urso – Eu sou o Urso Lambeiro, o mais guloso do mundo inteiro. E 

este rico bolo de amora vou come-lo todo… Agora”
72

 

 

 Ao comer o bolo que seria o lanche para todos, o Urso
73

 Lambeiro, entra em 

conflito com os restantes animais. Este demonstra ser desconfiado, invejoso e sem 

amigos, e por isso impõe-se pela força, comendo o bolo, uma vez que os restantes 

animais são mais pequenos. 
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 Consultar a página 50-55 do presente estudo. 
69

 Consultar a página 55 do presente estudo. 
70

 Consultar a página 50 do presente estudo. 
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 Consultar a página 51 do presente estudo. 
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 Consultar a página 56 do presente estudo. 
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 Em nosso entender, esta personagem pode ter uma simbologia importante no conto, pois segundo o 

Dicionário de Símbolos o Urso “é interpretado como personificação dos aspectos perigosos do 

inconsciente (…) representa com frequência o aspecto negativo da personalidade (…) na antiga China o 

urso é um símbolo masculino, que personifica a força (…)”.BIEDERMAN, Hans. Dicionário Ilustrado de 

Símbolos. São Paulo: companhia melhoramentos, 1993, p.378-379. 
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2.7 As didascálias 

Pretendemos neste ponto salientar a importância das didascálias no teatro 

infantil. As didascálias são “textos que não são destinados a ser pronunciados em palco, 

mas que ajudam o leitor a compreender e a imaginar a ação e as personagens” 

(Ryngaert, J. 1992:54). Mesmo que não se cumpram as suas indicações são de grande 

utilidade nos ensaios, quer para o encenador, quer para o intérprete. Senão vejamos a 

opinião de Patrice Pavis sobre as didascálias: 

 

“contienen más bien informaciones sobre las obras, sus fechas y lugar 

de composición y representación, el resultado de certámenes 

dramáticos, etc. En las didascálias están tan ausentes las acotaciones 

concretas sobre la manera de actuar, que no se sabe claramente quién 

pronuncia las réplicas cuando estás aparecen recortadas por un trazo 

distintivo” (Pavis, 1990:136) 

 

Em nosso entender, as didascálias são importantes, não só para situar os alunos 

na ação, mas também em auxílio da encenação, pois dão indicações sobre a forma de 

atuar e relembramos que partimos de um texto narrativo e não teatral, sendo as 

didascálias fundamentais para complementar o texto teatral, uma vez que compõem a 

ação falada. Neste caso específico, sendo os intérpretes crianças as didascálias 

complementam o texto, contando a história para que elas se possam situar.  

Deste modo as didascálias acrescentadas ao conto (objetivando transforma-lo 

num texto teatral) foram inseridas como já referimos ao longo das atividades dramáticas 

e tiveram apenas o intuito de auxiliar as crianças, uma vez que não foram dadas todas as 

indicações para que a criança pudesse improvisar e interpretar livremente “não impondo 

antecipadamente qualquer interpretação que sirva de modelo ao espetáculo” (Ryngaert, 

J. 1992:54). Temos consciência que a grande profusão de didascálias num texto 

dramático pode limitar a imaginação do encenador, mas este é um assunto que está fora 

do propósito deste estudo. 

Foram incluídas na adaptação dramatúrgica do texto, didascálias com vários 

tipos de intenção, dividindo-se em, didascálias de movimentação, de entoação, 

interpretação, destinatário, cenário, e por fim de fundo musical. 

 Elucidemos alguns exemplos usados na adaptação do conto “A casa da Mosca 

Fosca”. 
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Quadro 5 – Didascálias utilizadas na obra “A casa da Mosca Fosca” 

Didascálias Exemplos Personagem/Página 

 

 

Movimentação  

 

- “Saem”; 

- “A Mosca Fosca entra”; 

- “Senta-se junto dos restantes 

personagens”; 

- “A última mosca para e dirige-

se ao público”; 

 

- Moscas, p. 49; 

- Mosca fosca, p.50; 

- Morcego, p.51; 

 

- Mosca, página 56; 

 

Entoação 

 

 

- “Diz o texto a cantar”; 

 

- Maestro, p.52; 

 

Interpretação 

- “Enquanto um fala o outro 

imita as suas expressões e vice-

versa”; 

- “Bate com a corda no chão”; 

-“O urso vai em direção ao bolo 

e come-o”; 

 

- Gémeos, p.49; 

 

 

- Cowboy, p.51; 

- Urso, p.56; 

 

Destinatário  

- “Olha para a Mosca Fosca, 

enquanto esta fala, e volta a 

olhar para o público”; 

 

 

- Escaravelho, p.50; 

 

Cenário 

 

- “Senta-se na primeira cadeira 

da esquerda para a direita”; 

- Escaravelho, p.50; 

 

Fundo Musical 

- “Entra a Bailarina em pontas 

dos pés ao som da música “The 

nutcracker -Tchaikovsky”; 

- “Ressoa a música “Fungagá da 

bicharada” do Avô Cantigas” 

- Bailarina, p. 54; 

 

 

- Todas as personagens, 

p.56 
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Após a análise do quadro podemos verificar, de acordo com os exemplos 

apresentados, que existem vários tipos de didascálias consoante a sua função. Senão 

vejamos: 

1)  Didascálias de movimentação indicam ao ator para onde se deve 

movimentar em palco. 

2) As didascálias de entoação indicam o tom de voz que o ator deve dar à frase 

ou palavra, ou pronunciar o texto expressando determinado sentimento ou 

estado de espírito.  

3) As didascálias de interpretação do ponto de vista da ação indicam ao ator o 

que ele deve fazer em palco, sem que este necessite de falar, por exemplo «o 

ator mexe no laço».  

4) As didascálias de destinatário indicam ao ator para onde este deve dizer 

determinada fala.  

5) As didascálias de cenário indicam uma ação que o ator deve fazer em cena. 

6) Por fim as didascálias de fundo musical são quando o ator tem de cantar ou 

são utilizados sons/músicas durante o espetáculo.  

Salientemos que as didascálias que analisamos não foram inseridas pelo autor da 

obra, pois o texto inicial era narrativo, sendo estas introduzidas durante os ensaios, de 

acordo com as ações das personagens idealizadas pelos alunos
74

, de modo a não impor 

indicações cénicas ou interpretação, deixando aos educandos a liberdade de imaginar. 

 

 

2.8 A encenação do conto “A casa da Mosca Fosca” 

De acordo com Pavis a encenação: 

 

“consiste en transponer la escritura dramática del texto (texto y/o 

indicaciones escénicas) en escritura escénica. (…) es el arte de 

proyetar en el espacio lo que el dramaturgo ha podido proyetar 

solamente en el tiempo” (Appia, cit in Pavis, 1990:385).  

 

António Pedro defende que o escritor concebe a ação, idealiza as personagens e 

traduz o seu conflito em palavras, imaginando o lugar onde se desencadeia esse conflito. 

                                                           
74

 Foram inseridas um total de cinquenta e oito didascálias, entre didascálias de movimentação, entoação, 

interpretação, destinatário, cenário e fundo musical. 
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No entanto “nem esse lugar tem forma, nem essas personagens têm corpo, nem essa 

ação tem movimento, nem essas palavras têm som, antes de se realizarem em cena” 

(Pedro, A. 1ºedição:18). Deste modo encenar para o autor, é transpor todas estas ideias 

para cena, transformando o texto através do ator e do espaço cénico em espetáculo 

recriando “tangivelmente o sonho do poeta em forma, movimento, som e cor” (Pedro, 

A. 1ºedição:18). 

 Os elementos escolhidos e analisados nos pontos anteriores, como o cenário, 

figurinos, adereços, sonoplastia, fazem parte da encenação, a comprovar: “el término 

puesta en cena designa el conjunto de los medios de interpretación escénica: decorados, 

iluminación, música y actuación” (A. Veinstein cit. in Pavis, 1991:385). Segundo 

António Pedro encenar é depois desta “escolha, a passagem dum texto à acção e 

comandar essa acção” (1ºedição:19).  

Em nossa opinião o texto é portanto o ponto de partida para a encenação.  

Tendo em consideração a abordagem que temos vindo a fazer ao tema “teatro 

infantil”, a encenação da obra “A casa da Mosca Fosca”, não segue à risca as várias 

técnicas que exige uma encenação profissional, uma vez que esta surge a partir de jogos 

dramáticos. É habitual antes da encenação realizar-se um trabalho de mesa com os 

atores que consiste “em leituras e reflexões dramatúrgicas, em discussões à volta das 

«intenções da encenação». (Ryngaert, 1992:31). 

Neste processo de trabalho, tal não aconteceu pois crianças que frequentam o 1º 

ciclo de ensino básico não têm maturidade suficiente para compreender todo o 

complexo processo de trabalho que envolve a construção de um espetáculo. Deste 

modo, ignoramos a análise da obra com os alunos e tal como Antoine Vitez
75

, 

defendemos que “a encenação imediata do texto, sem reflexões prévias em colectivo, 

desperta os imaginários e liberta energias que voltaremos a encontrar no palco” 

(Ryngaert, 1992:31). Não queremos com isto minimizar a importância do texto, mas 

sim permitir aos alunos uma interpretação que tivesse como ponto de partida várias 

situações criadas através da realização de jogos dramáticos.  

Assim, implementamos na sala de aula uma variedade de atividades de 

expressão dramática, e só depois demos conhecimento do texto aos alunos. Em seguida 

passamos à leitura do texto em grupo e, com a ajuda da professora titular, à sua 

distribuição pelas crianças. Esta opção teve como base o conhecimento que a mesma 
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 Antoine Vitez (1930-1990) foi um ator francês, diretor e poeta. Foi influente no teatro francês no 

período pós-guerra, especialmente na técnica de ensinar drama.  
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tem sobre as suas particulares capacidades dado o maior tempo que passa com os 

mesmos. 

A encenação do conto seguiu um processo gradual que foi sendo explorado ao 

longo das aulas por cada aluno, e de acordo com a personagem que escolheram. 

Experimentaram-se ações, movimentos, gestos, sons, jogos dramáticos, que deram 

origem ao espetáculo de teatro infantil “A casa da Mosca Fosca”.  

 

 

Capitulo 3º - O Texto 

Umberto Eco
76

 define todo e qualquer texto como “uma máquina preguiçosa que 

exige do leitor um duro trabalho de colaboração para preencher os espaços do não-dito 

ou do já dito que ficou em branco (…)” (cit in Ryngaert, 1992:15). O autor considera o 

texto dramático como “uma máquina ainda mais preguiçosa do que as outras (…) 

devido à sua equívoca relação com o espetáculo”. Também a autora Anne Ubersfeld
77

 

se refere ao texto dramático como «texto esburacado» uma vez que “pressupõe um 

conjunto de signos não-verbais com os quais os signos verbais se relacionaram com o 

espetáculo” (Ryngaert, 1992:15). 

Como podemos constatar, compete ao leitor interpretar o texto e tentar preencher 

os «espaços vazios» do texto, de forma a realizar uma encenação virtual. Muitos leitores 

preferem declarar-se espectadores, no entanto, segundo Ryngaert não é objetivo do 

espetáculo preencher os buracos do texto, pois o espetáculo, tal como o texto, poderá 

proporcionar outros vazios. 

 Na perspetiva de Pavis, é cada vez mais difícil fazer uma definição de texto 

dramático: 

 

“pues la tendencia actual de la escritura dramática es la de reivindicar 

cualquier texto para una puesta en escena eventual (…) todo texto es 

potencialmente teatralizable, y lo que hasta el siglo xx se consideraba, 

como la característica de lo dramático – los diálogos, el conflicto y la 
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 Umberto Eco é um escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano.  
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 Anne Ubersfeld (1918-2010) especialista de teatro francês, foi professora na Universidade de Paris e o 

seu livro “Reading Theatre” publicado em 1977, tornou-se uma referência.  
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situación dramática, la noción de personaje escénico – ya no parece la 

condición sine quan non
78

 del texto teatral” (Pavis, P. 1990:503). 

 

 Roman Ingarden
79

 (1971) faz ainda uma distinção entre o texto principal e o 

texto secundário, afirmando que o texto dramático “contiene paralelamente acotaciones 

escénicas – o texto-secundario – y el texto expressado por los personajes – o texto 

principal” (Pavis, P. 1990:505). No entanto, em nosso entender, ambos os textos se 

complementam, o primeiro permite aos atores entender a maneira como o texto deve ser 

enunciado e complementa as indicações cénicas. Por outro lado, o texto secundário 

explica as ações das personagens e o sentido dos seus discursos, contanto a história que 

subentende. 

 Para António Pedro o “texto, como as maquetes cenográficas ou os ensaios dos 

actores, ou a organização de lista de pertences, ou a confecção da indumentária, prepara 

apenas a sua realização. Não é teatro ainda – quer vir a sê-lo” (Pedro, A, 2001:99). 

Ryngaert afirma que “o texto e a representação estão ligados por relações complexas 

que a dramaturgia tenta desenredar” (Ryngaert, 1992:16).  

 Em nossa opinião, o texto é um importante instrumento da encenação pois 

fornece ao encenador indicações cénicas e narra a ação que será posta em cena através 

das personagens e seus diálogos.  O texto é portanto um elemento importante na 

representação, e alvo de enumeras discussões. No entanto, não querendo desfazer a sua 

importância, quando falamos em teatro infantil o texto não deve ser considerado o 

instrumento mais relevante. Como temos vindo a referir, no nosso processo de trabalho 

demos primazia à expressão dramática e recorremos pontualmente à expressão corporal, 

e musical. Foi nossa opção que as crianças tivessem oportunidade de explorar as suas 

personagens sem estarem confinadas à declamação do texto. Só depois da realização das 

atividades de expressão dramática com os alunos é que procedemos à distribuição do 

texto.  

De acordo com Alberto Sousa
80

 a criança com 6/7 anos “consegue começar a 

unir com algum êxito a palavra ao gesto, sem que um iniba o outro” (Sousa, A. 
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 Sine qua non é uma expressão que oriunda do termo latim que pode ser traduzida como “sem a/o qual 

não pode ser”. 
79

 Roman Ingarden (1893-1970) foi um filósofo e teórico literário polonês usualmente associado à 

corrente fenomenológica. Estudou filosofia, matemática e também publicou trabalhos sobre música, 

drama, cinema, arquitetura e pintura. 
80

 Alberto B. Sousa é doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Évora, possui mestrado 

em Psicologia da Educação pela Universidade de Bristol e outro pelo Instituto de Psicologia Aplicada. É 
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1980:95). Assim, excetuando a personagem “Mosca Fosca”, as restantes personagens 

tinham apenas duas ou três linhas de texto. Vejamos o texto dramático trabalhado com 

os alunos para que o leitor possa ter uma maior perceção do trabalho que teve como 

ponto de partida a obra “A casa da Mosca Fosca” e cuja adaptação dramatúrgica está 

plasmada no texto que a seguir incluímos. 

 

 

Adaptação do conto “A casa da Mosca Fosca”, de Eva Mejuto 

 

Encontram-se em palco sete cadeiras dispostas em semicírculo, e um suporte de bolo. 

Entram seis Moscas Foscas em fila, a zunir e dão uma volta ao palco. 

Saem. 

Entram os Gémeos siameses, enquanto um fala o outro imita as suas expressões e vice-

versa. 

 

Gémeo 1 – Era uma vez a Mosca Fosca que vivia num bosque distante. Farta de zunir, 

de dar voltas sem parar decidiu fazer uma casa para morar. 

 

Gémeo 2 – Podia dormir na cama e ficar muito quentinha, podia receber amigos e 

preparar doces na cozinha.  

 

 

Saem. 

Entra a Velha. 

 

Velha – E a Mosca Fosca pôs-se a trabalhar erguendo uma casa num lindo lugar. Pro 

seu lar inaugurar sem demora preparou um belo bolo de amora. O seu aroma espalhou-

se pelo bosque afora. 

Sai. 

                                                                                                                                                                          
Licenciado em Psicologia Clínica pela Universidade de Lisboa, em Educação pela Arte pelo 

Conservatório Nacional e em Educação Física pela Universidade de Macolin (Suíça). 

Foi educador, professor do ensino básico e do secundário, tendo-se dedicado, posteriormente, no ensino 

superior, à formação de educadores, professores e psicopedagogos. 
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A Mosca Fosca entra com um bolo na mão. As Moscas seguem-na, escondem-se atrás 

das cadeiras, espreitam o bolo, e dizem: 

 

 

Moscas Foscas – Hum que bom! 

 

As Moscas saem. 

A Mosca Fosca senta-se no semicírculo onde estão sete cadeiras para os convidados. 

Entra o Fidalgo com uma bengala e uma cartola preta. 

 

Fidalgo – Arranjou sete assentos, e para a mesa sete pratos. Não cabia nem mais um. 

Pouco tempo passado, bateu à porta o Escaravelho.  

 

Tira a cartola para agradecer e sai. 

Batem à porta. 

Entra o Escaravelho. 

 

Escaravelho Carquelho– Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? 

 

Olha para a Mosca Fosca, enquanto esta fala, e volta a olhar para o público. 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. Faço uma festa para inaugurar este que é o meu novo 

lar. E tu quem és? 

 

Escaravelho Carquelho – Sou o escaravelho Carquelho, aquele que tem o nariz 

vermelho. Que bom cheiro! Posso entrar? 

 

Mosca Fosca – Claro que sim. És o primeiro a chegar! 

 

O Escaravelho senta-se na primeira cadeira da esquerda para a direita. 

Entra a Empregada de limpeza. 
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Empregada – E muito contente os dois decidiram merendar. Mas quando iam começar, 

passou por ali o Morcego. Viu a casa, cheirou-lhe a bolo e bateu à porta. 

 

Sai. 

Batem à porta. 

Entra o Morcego. 

 

Morcego Ralego – Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? 

 

Olha para as personagens, enquanto estas se apresentam, e volta a olhar para o 

público. 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. 

 

Escaravelho Carquelho – E o Escaravelho Carquelho. 

 

Mosca Fosca – E tu quem és? 

 

Morcego Ralego – Sou o Morcego Ralego, o que gosta da noite para ter sossego. Ai 

que fome posso entrar? 

 

Mosca Fosca – Claro que sim, és o segundo a chegar!  

 

Senta-se junto das restantes personagens. 

Entra o Cowboy aos saltos. 

 

Cowboy – E muito contentes os três decidiram merendar. Mas antes da primeira 

dentada, passou por ali o sapo. Cheirou-lhe a bolo e ficou com apetite. 

 

Bate com a corda no chão e sai. 

Entra o Sapo aos saltos e emitindo o som “rabbit”.  

 

 

Sapo Larapo – Quem vive neste lugar quem venho visitar? 
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Olha para as personagens, enquanto estas se apresentam, e volta a olhar para o 

público. 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. 

 

Escaravelho Carquelho – O Escaravelho Carquelho. 

 

Morcego Ralego – O Morcego Ralego. 

 

Mosca Fosca – E tu quem és? 

 

Sapo Larapo – Eu sou o Sapo Larapo, com laçarote de trapo. Que bem cheira! Posso 

entrar? 

 

Mosca Fosca – Claro que sim. És o terceiro a chegar! 

 

O Sapo junta-se ao grupo dos restantes animais. Entra o Maestro a trautear e 

gesticular. Pará no centro do palco e virado para o público diz o texto a cantar. 

 

 

Maestro – E muito contentes os quatro decidiram merendar. Mas quando iam começar 

passou pelo bosque a Coruja. Viu a casa, ouviu a festa e aproximou-se.  

 

Sai o Maestro continuando a trautear. Entra a Coruja. 

 

Coruja Rabuja – Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. 

 

Escaravelho Carquelho – O Escaravelho Carquelho. 

 

Morcego Ralego – O Morcego Ralego. 
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Sapo Larapo – E o Sapo Larapo.  

 

Mosca Fosca – E tu quem és? 

 

Coruja Rabuja – Sou a Coruja Rabuja a que limpa e nunca suja. Boa festa! Posso 

entrar? 

 

Mosca Fosca – Claro que sim. És a quarta a chegar! 

 

A Coruja junta-se aos restantes convidados.  

Entra o Soldado a marchar. Coloca-se em sentido, bate os pés e diz “Autsch”. 

 

Soldado – E muito contentes os cinco decidiram merendar. Mas quando iam começar, 

passou por ali a raposa. Cheirou-lhe a bolo e animou-se a entrar. 

 

Bate novamente os pés um no outro, diz “autsch” e sai. 

Entra a Raposa. 

 

Raposa Tramosa – Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? 

 

Olha para as personagens, enquanto estas se apresentam, e volta a olhar para o 

público. 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. 

 

Escaravelho Carquelho – O Escaravelho Carquelho. 

 

Morcego Ralego – O Morcego Ralego. 

 

Sapo Larapo – O Sapo Larapo. 

 

Coruja Rabuja – E a Coruja Rabuja. 

 

Mosca Fosca – E tu quem és? 
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Raposa Tramosa – Sou a Raposa Tramosa, sou muito esperta e muito gulosa. Que bolo 

apetitoso. Posso entrar? 

 

Mosca Fosca – Claro que sim. És a quinta a chegar! 

 

Senta-se na penúltima cadeira disponível. 

Entra a Bailarina em pontas dos pés ao som da música “The nutcracker -Tchaikovsky”. 

 

Bailarina – E muito contentes os seis decidiram merendar. Mas quando iam provar o 

bolo, passou por ali o lobo. O cheiro fez-lhe crescer água na boca, e bateu à porta. 

 

Sai.  

Batem à porta. 

Entra o Lobo e imita o som: “aúú…” 

 

Lobo Rebobo – Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? 

 

Olha para as personagens, enquanto estas se apresentam, e volta a olhar para o 

público. 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. 

 

Escaravelho Carquelho – O Escaravelho Carquelho. 

 

Morcego Ralego – O Morcego Ralego. 

 

Sapo Larapo – O Sapo Larapo. 

 

Coruja Rabuja – A Coruja Rabuja. 

 

Raposa Tramosa – E a Raposa Tramosa. 

 

Mosca Fosca – E tu quem és? 
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Lobo Rebobo – Sou o Lobo Rebobo, o mais narigudo à face do globo. Que bolo tão 

bem feito! Posso entrar? 

 

Mosca Fosca – Claro que sim. És o sexto a chegar! 

 

 

O Lobo senta-se na última cadeira disponível. 

Entra a Médica.  

 

Médica – E muito contentes os sete decidiram merendar. Quando por fim iam provar o 

bolo, apareceu por ali o urso. Tinha estado toda a tarde à procura de amoras sem 

encontrar nenhuma. Viu a casa, ouviu a festa e pensou: 

 

Urso Lambeiro – «Porque não me convidaram»? 

 

O Urso imita o som: “rawww” 

 

Médica – E bateu à porta. 

 

Sai. 

Batem à porta. 

Entra o Urso a andar como se fosse muito pesado. 

 

 

Urso Lambeiro – Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? 

 

Olha para as personagens, enquanto estas se apresentam, e volta a olhar para o 

público. 

 

 

Mosca Fosca – A Mosca Fosca. 

 

Escaravelho Carquelho – O Escaravelho Carquelho. 
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Morcego Ralego – O Morcego Ralego. 

 

Sapo Larapo – O Sapo Larapo. 

 

Coruja Rabuja – A Coruja Rabuja. 

 

Raposa Tramosa – A Raposa Tramosa. 

 

Lobo Rebobo – E o Lobo Rebobo. 

 

Mosca Fosca – E tu quem és? 

 

Urso Lambeiro – Eu sou o Urso Lambeiro, o mais guloso do mundo inteiro. E este rico 

bolo de amora vou come-lo todo… Agora! 

 

O Urso vai em direção ao bolo e come-o. 

As restantes personagens ficam espantadas ao ver que o urso comeu tudo. 

Entram as Moscas Foscas zunindo pelo palco. A última Mosca para e dirige-se ao 

público dizendo: 

 

Mosca Fosca – E assim se acaba o conto… com uma dentada e… pronto! 

 

Ressoa a música “Fungagá da bicharada” do Avô Cantigas. 

Todos os animais dançam à exceção do Urso que continua a comer o bolo. 

Saem todos. 
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CONCLUSÃO 

Chegados a este ponto cabe-nos agora refletir sobre o resultado do nosso 

trabalho final no âmbito do Mestrado em Ensino de Teatro da Universidade de Trás-Os-

Montes e Alto Douro. 

Iniciamos o nosso estudo com o objetivo de esclarecer conceitos-base que 

julgamos serem fundamentais para o desenvolvimento da temática do teatro infantil 

como expressão dramática, jogo dramático, dramatização, teatro e claro, teatro para a 

infância e teatro infantil. Contudo, deparamo-nos com uma série de dificuldades devido 

à complexidade do tema “teatro infantil” e à multifacetada opinião dos vários autores 

que abordamos. Na nossa fundamentação teórica pudemos constatar que este tema é 

alvo de várias discussões, sendo que uns autores opinam a favor do teatro infantil e 

outros contra. No entanto, entendemos que tanto o conceito de expressão dramática e 

teatro, como o conceito de teatro infantil e teatro para a infância, apesar de serem alvo 

de diferentes, e até por vezes contraditórias, abordagens são, em nosso entender, termos 

e processos de trabalho distintos. 

A expressão dramática não tem como objetivo principal a apresentação pública 

de um espetáculo final tal como constitui a finalidade da prática do teatro. Em nossa 

opinião a expressão dramática na escola possui um papel fundamental. O nosso projeto 

de trabalho permitiu-nos constatar que o mesmo é possível relativamente ao teatro 

infantil. Se tivermos como ponto de partida a articulação do teatro infantil, com a 

expressão dramática, o jogo e a com participação dos intervenientes seguimos um 

método de trabalho articulado em prol do bem-estar das crianças. Ou seja, o teatro 

infantil pode ser um aliado da criança se o seu processo de criação tiver como base a 

prática da expressão dramática e considerar, em primeiro lugar, as dificuldades e 

necessidades da criança e não, com o geralmente acontece a “exposição” pública, o 

resultado final. 

Segundo Isabel Costa
81

 o teatro “parece corresponder a uma necessidade 

universal do homem de brincar a ser outro, diferente, a uma necessidade de 
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transfiguração” (Costa, I. 2003:16). Também Aristóteles
82

 defende esta ideia, afirmando 

que “desde a infância os homens têm, inscritas na sua natureza, ao mesmo tempo uma 

tendência para representar (…) e uma tendência para ter prazer nas representações. (cit. 

in Costa, I. 2003:17).  

Nesta linha de pensamento, também defendemos que as crianças têm a 

necessidade de representar, sendo necessário para tal que o professor tenha em 

consideração uma metodologia que permita à criança desfrutar de um processo de 

trabalho lúdico e pedagógico que a beneficie de forma global. 

 Como já assinalamos, durante o nosso estágio acompanhamos a evolução de um 

grupo de crianças num processo de trabalho que partiu da prática da expressão 

dramática até à prática do teatro infantil. Paralelamente, pudemos acompanhar o 

desenvolvimento obtido de cada criança envolvida no projeto. Se inicialmente estas 

mostravam timidez e alguma relutância para com as atividades propostas, à medida que 

as sessões foram decorrendo, era bem visível o prazer e o entusiasmo que estas 

demonstravam em participar nas atividades, interagir e expressar-se. Tal como 

pretendíamos, os alunos encararam este projeto como um jogo “faz-de-conta”. Assim, 

quando começamos a introduzir alguns adereços e figurinos durantes as atividades 

dramáticas, foi notória a alegria com que os alunos os recebiam, exploravam, e faziam 

de conta que eram outras personagens. 

Parece-nos importante salientar, que os alunos tiveram toda a liberdade para 

escolherem as suas personagens, que o texto trabalhado era muito simples (em rima o 

que facilitou o processo de memorização), e que distribuímos apenas duas a três linhas 

por aluno (à exceção da Mosca Fosca) tal como entendemos ser necessário a um 

processo de trabalho deste género. 

 Consideramos que tanto o teatro infantil (representado por crianças), como o 

teatro para a infância (representado por adultos para crianças), podem ser lúdicos e 

pedagógicos. No entanto, reafirmamos, que teatro interpretado por crianças – teatro 

infantil – deve ter como ponto de partida o desenvolvimento global da criança e só 

depois o resultado final, ou seja, o espetáculo, a apresentação pública. A adaptação 

dramatúrgica do conto “A casa da Mosca Fosca”, foi apresentada no Centro Escolar das 

Árvores aos pais dos alunos. Não na data prevista, pois em nosso entender as crianças 
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não se encontravam ainda preparadas. Só depois de sentirmos que as crianças estavam 

seguras, à-vontade, alegres, desejando partilhar o que tínhamos feito em conjunto, isto 

é, quando constatamos que a apresentação pública não podia causar qualquer dano ao 

seu desenvolvimento afetivo, cognitivo, e à sua autoestima, é que o espetáculo foi 

levado a público. 

 De modo a teorizar sobre o que constituiu a nossa prática neste processo de 

trabalho, achamos por bem fazer a análise dramatúrgica da adaptação, por nós realizada, 

do conto “A casa da Mosca Fosca”, de Eva Mejuto. Neste contexto, incluímos a 

necessária fundamentação teórica, citando autores de referência e debruçamo-nos sobre 

a importância dos elementos que constituem um espetáculo de teatro, neste caso de 

teatro infantil: (cenário, figurinos, adereços, sonoplastia, personagens). Finalmente 

referimo-nos ao desenvolvimento do trabalho realizado e fazemos uma reflexão sobre o 

mesmo.  

 Terminamos a I parte da dissertação, com a apresentação da nossa adaptação do 

conto, ou seja, a peça de teatro “A casa da Mosca Fosca” por forma a melhor elucidar o 

eventual leitor sobre todo o trabalho por nós desenvolvido durante este processo/projeto 

de trabalho e de “intenções”: o texto não foi o nosso ponto de partida. Sabemos que 

existem variadíssimos métodos de trabalho quando se trata de “ensaiar” crianças/atores. 

A nossa experiência permite-nos afirmar, sem termos a pretensão de querermos fazer 

deste o melhor método existente, que este é, em nosso entender, um método que zela 

pela pedagogia. O que pretendemos com este método é que a criança confie em nós, 

queira fazer coisas connosco e queira partilhar com os outros aquilo que fizeram porque 

lhes dá alegria e prazer. E é por isto que consideramos este um método que se centra na 

criança. Porque, como dizia o poeta português: 

 

“Grande é a poesia, a bondade e as danças...  

Mas o melhor do mundo são as crianças,  

Flores, música, o luar, e o sol, que peca 

Só quando, em vez de criar, seca.”
83
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II Parte – PARTE PRÁTICA 
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INTRODUÇÃO 

 Neste segundo capitulo para facilitarmos a contextualização começamos por 

realizar uma caraterização do meio envolvente, onde foi desenvolvida a parte prática da 

unidade curricular estágio I e II.  

De seguida faremos uma breve caracterização dos estabelecimentos de ensino 

que nos acolheram para que pudéssemos desenvolver os projetos no âmbito de estágio. 

Este realizou-se no Centro Escolar das Árvores (CEA) e no Centro Escolar São Vicente 

Paula (CESVP). Estas escolas integram-se no Agrupamento Vertical de Escolas Diogo 

Cão (AVEDC), do concelho de Vila Real.  

 Uma vez que caracterizamos as instituições, achamos pertinente fazê-lo também 

com os recursos humanos, ou seja, de todos os grupos que de alguma forma constituem 

um agrupamentos, os alunos, o pessoal docente, pessoal não-docente, pais e/ou 

encarregados de educação. Não menos importante é a caracterização das turmas com as 

quais tivemos contacto durante o ano letivo, bem como a caracterização e análise 

reflexiva dos espaços e materiais dos quais os alunos puderam usufruir.  

 Por último apresentamos as planificações semanais realizadas para a Área de 

Expressões Artísticas, onde pudemos acompanhar o processo que deu origem à 

dramatização “A casa da Mosca Fosca” e onde para além da expressão dramática 

trabalhamos outras áreas de expressão (musical, corporal, plástica).  

Concluímos este capítulo com uma reflexão das atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE  

 O concelho de Vila Real 

Vila Real é uma cidade da província de Trás-os-Montes e Alto Douro que se 

situa cerca de 450 metros de altitude, sobre a margem direita do rio Corgo, um dos 

afluentes do Douro. Localiza-se num planalto rodeado de altas montanhas, em que 

avultam as serras do Marão e do Alvão.  

Dista aproximadamente 85 quilómetros, em linha reta, do Oceano Atlântico, que 

lhe fica a Oeste, 15 quilómetros do rio Douro, que lhe corre a Sul, e, para Norte, cerca 

de 65 quilómetros da fronteira com a Galiza, Espanha.  

Vila Real é sede de concelho e capital de distrito. É limitado a Norte pelos 

concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Ribeira de Pena, a Sul pelo concelho de Santa 

Maria de Penaguião e Peso da Régua, a Oeste pelo concelho de Mondim de Basto e a 

Este pelos concelhos de Sabrosa e Alijó. 

O Concelho é constituído por 20 Freguesias: Abaças, União das Freguesias de 

Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das Freguesias de 

Borbela/Lamas de Ôlo, Campeã, União das Freguesias de Constantim/Vale de 

Nogueiras, União das Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das 

Freguesias de São Tomé do Castelo/Justes, União das Freguesias de Mouçós/Lamares, 

Lordelo, Mateus, Mondrões, União das Freguesias da Cidade, Parada de Cunhos, União 

das Freguesias de São Miguel da Pena/Quintã/Vila Cova, Torgueda e Vila Marim. A 

população do concelho ronda os 52.000 habitantes, para uma área de cerca de 370 km2. 

O Concelho de Vila Real, sem prejuízo da feição urbana da sua sede, mantém 

características rurais bem marcadas. Dois tipos de paisagem dominam: a zona mais 

montanhosa das Serras do Marão e da Alvão, separadas pela terra verdejante e fértil do 

Vale da Campeã, e, para o Sul, com a proximidade do Douro, os vinhedos em socalco. 

Por toda a parte existem linhas de água que irrigam a área do Concelho, com destaque 

para o Rio Corgo, que atravessa a Cidade num pequeno mas profundo vale, originando 

um canhão de invulgar beleza. Revela indícios de ter sido habitada desde o Paleolítico, 

existem vestígios de povos como os romanos, os bárbaros e muçulmanos. Em 1289, o 

rei D. Dinis concede carta de foral e é fundada Vila Real com o nome de Vila Real de 

Panóias. Desde então a cidade terá evoluído muito principalmente pela sua localização 

entre as cidades de Bragança e Porto e também pela sua proximidade com o litoral.  
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Em 20 de julho de 1925, Vila Real é elevada a cidade. Hoje em dia, a cidade 

passa por uma fase de crescente desenvolvimento, a nível industrial, comercial e dos 

serviços, com relevo para a saúde, o ensino e o turismo. 

Miguel Torga
84

 apresenta o esplendor do douro nas suas palavras:  

 

“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser 

à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: 

é um excesso de natureza. Socalcos que são passados de homens 

titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que 

nenhum escultor pintou ou músico podem traduzir, horizontes 

dilatados para além dos limiares plausíveis de visão. Um universo 

virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, 

pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a 

sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a 

reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. A beleza 

absoluta”. (Torga, M. 2001: 1218) 

 

 

2. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO CÃO 

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão (AVEDC) situa-se no concelho e distrito 

de Vila Real, e foi homologado a 26 de junho de 2003, resultado da integração da EB 

2,3 Diogo Cão, e do agrupamento Horizontal “Do Alvão às portas da Bila”, e em Julho 

de 2007, fundiu-se com o Agrupamento Horizontal D. Dinis.  

Segundo os dados fornecidos pelo AVEDC, em 2009, este é constituído por 1 escola do 

2º e 3º ciclo, 25 escolas do 1ºciclo e 23 jardins-de-infância. Dados mais atuais revelam 

que “atualmente é constituído por 45 estabelecimentos de educação e ensino” (MEC, 

2012:2). No entanto faremos uma breve caracterização de apenas dois desses 

estabelecimentos, onde desenvolvemos o estágio I e II. 
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2.1 Centro Escolar das Árvores 

Pertencente ao AVEDC, o Centro Escolar das Árvores (CEA) situa-se no bairro 

de Almodena no extremo sul da cidade de Vila Real. O bairro da Almodena é um bairro 

antigo que teve o seu início na rua Fonte Nova, nesta zona as casas são baixas e muitas 

delas já se encontram em estado de degradação avançada. Na zona mais a sul já se 

encontram construídas habitações que nem sempre obedecem às regras urbanísticas. 

Existem vivendas modernas com os seus quintais e/ou jardins, e também prédios de 

vários andares. 

Quanto ao edifício escolar em si, o CEA foi inaugurado no ano letivo de 

2011/2012. Este centro escolar divide-se em dois pisos e é constituído por oito salas 

destinadas para o 1º ciclo de ensino básico (CEB) e três salas para o jardim-de-infância, 

tem ainda uma biblioteca e mediateca, duas salas polivalentes, um refeitório, dez casas 

de banho, uma sala para professores, uma sala para a educação especial, uma sala para 

atendimento aos pais/encarregados de educação e uma sala de primeiros socorros, um 

elevador em funcionamento e um pavilhão desportivo para atividades físicas. Os 

espaços destinados ao recreio (tanto o aberto como o espaço coberto) têm-se mostrado 

muito pequenos para o número total de alunos. 

 

 

 2.2 Centro Escolar São Vicente Paula 

O centro escolar São Vicente Paula (CESVP) situa-se no bairro que deu origem 

ao seu nome. Pertencente á freguesia da Nossa Senhora da Conceição este bairro surge 

após a II Guerra Mundial com o intuito de acomodar as famílias mais carenciadas. 

Neste momento o bairro divide-se em duas partes: a parte velha, que se refere à zona 

mais antiga, onde se encontram ainda as primeiras casas do bairro e a parte nova onde o 

CESVP se localiza. 

Este centro escolar pertence ao AVDEC, o seu edifício divide-se em dois pisos e 

é constituído por nove salas de aula, uma biblioteca (com anfiteatro), um polivalente, 

um refeitório, uma cozinha e seis casas de banho, elevadores (embora estejam fora de 

serviço), e um polidesportivo para as atividades físicas. O espaço destinado ao recreio é 

revestido por tapetes verdes. 
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3. DOCUMENTOS ORIENTADORES 

Iremos neste ponto apresentar uma síntese com a finalidade de esclarecer em que 

consistem os documentos que orientam a gestão de um agrupamento. Estes permitem 

dar autonomia à escola, para que esta possa tomar decisões no domínio estratégico, 

administrativo, pedagógico, organizacional e financeiro. O projeto educativo, o 

regulamento interno e o plano anual de atividades constituem instrumentos do processo 

de autonomia das escolas. São por isso, documentos indispensáveis para que a escola 

possa cumprir a sua missão, “que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das 

competências e conhecimentos que lhes permitem explorar plenamente as suas 

capacidades, integrar-se activamente na sociedade e dar um contributo para a vida 

económica, social e cultural do país” (Decreto lei nº75/2008 de 22 de Abril, p.1).  

Para além deste documentos analisaremos também o projeto curricular do 

agrupamento, e por último o projeto curricular de turma, que assim como os anteriores 

têm um carácter importante para a essência da escola.  

 

 

3.1 Projeto Educativo do Agrupamento 

O Projeto Educativo  (PE) de Escola ou Agrupamento é o documento que reflete 

a filosofia educativa da instituição tendo o currículo nacional como referência. Segundo 

o decreto-lei 75/2008 de 22 de Abril, no artigo 9º, nº1, alínea a), o projeto educativo é: 

 

“o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de 

escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus 

órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no 

qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se 

propõe cumprir a sua função educativa.” 

 

Antúnez
85

 define o PEE “como o instrumento para a gestão – coerente com o 

contexto escolar – que enumera e define os traços da identidade da escola, formula os 
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objectivos que pretende e expressa a estrutura organizativa da instituição” (cit in 

Fontoura, M,. 2006:65).  

Os autores Carvalho e Diogo
86

 afirmam que o PE é: 

 

“um documento de planificação estratégica de longo prazo”, 

contrariamente aos documentos que vamos analisar nos pontos 

seguintes (PCA, RI, PAA e o PCT) que são “documentos de 

planificação operatória” destinados a concretizar o PE em períodos de 

tempo mais curtos (Carvalho, A. Diogo, F. 1999:46).  

 

Na opinião de Carlinda Leite
87

 (2003), o PE deve ser um mediador de interesses, 

onde se considera as opiniões dos professores, alunos, pais, funcionários auxiliares de 

educação e funcionários administrativos, para que estes se envolvam num projeto que 

tem objetivos comuns. Antúnez fundamenta esta ideia afirmando que o: 

 

“ PEE é, portanto, e sobretudo, um contrato que compromete e vincula 

todos os membros da comunidade educativa numa finalidade comum. 

É o resultado de um consenso que se estabelece depois de uma análise 

de dados, de necessidades e de expectativas” (cit in Leite, 2003:93). 

 

 Este documento é um instrumento de concretização e de gestão da autonomia da 

escola e “cria a matriz de suporte que vai ser concretizada no PCE e no PCT” (Leite, 

2003:114).   

Ao consultar o PE do AVEDC do ano 2009, ainda em vigor, podemos verificar 

que este se encontra organizado pelos seguintes tópicos: 

a) Apresentação do projeto intitulado “Excelência (+) Cidadania (+); 

b) Caracterização/problematização do AVDEC; 

c) Sistematização e problemas diagnosticados; 

d) Objetivos gerais e específicos; 

e) Fundamentação de ações/ plano de atividades; 

f) Ações e planos de atividades; 

g) Metas gerais e específicas; 
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desenvolvimento curricular.  
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h) Recursos humanos a afetar; 

i) Recursos materiais a afetar; 

j) Calendarização; 

k) Parcerias; 

l) Avaliação do projeto 

m) Planos de trabalho 

n) Orçamento; 

 

Encontramos assim no PE do AVEDC uma caracterização e análise do 

agrupamento, tanto dos espaços institucionais, como da comunidade escolar, constituída 

por alunos, pessoal docente e pessoal não docente. Podemos também aceder a um 

quadro onde constam todas as freguesias onde se localizam as restantes escolas do 

1ºCEB e os jardins-de-infância que constituem o agrupamento. 

Este documento após analisar e diagnosticar os problemas inerentes ao 

agrupamento, apresenta medidas que possam ultrapassar ou minimizar as limitações que 

este patenteia, como a dispersão dos estabelecimentos de ensino e o seu isolamento, a 

inadequação e insuficiência de espaços, a existência de alguns comportamento 

desajustados sobretudo por parte dos alunos que provêm de famílias que revelam 

problemas de disfuncionalidade, os fracos resultados obtidos no 3ºCEB, e a fraca adesão 

das famílias na participação da vida escolar. 

Realizado este diagnóstico, o PE apresenta objetivos gerais e específicos, 

atividades a desenvolver, e delineia estratégias de modo a colmatar as deficiências 

detetadas. Estabelecem ainda metas que o agrupamento se propõe a cumprir.  

 Este PE está sujeito a uma monotorização e avaliação que incide “não apenas 

sobre os resultados mas também sobre os processos (…)” e no final de cada ano letivo é 

realizada um reflexão critica “de forma a avaliar a necessidade de promover alterações 

e/ou ajustamentos ao plano elaborado (…)” (AVEDC, 2009:78).  

  

 

3.2 Projeto Curricular do Agrupamento 

O projeto curricular de agrupamento (PCA) é um instrumento de gestão 

pedagógica da instituição e fomenta uma cultura de reflexão e de análise de processos 

de ensinar, bem como o trabalho cooperativo entre os professores (Robalo, F. 2004). 
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O PC é definido por Carmen
88

 e Zabala
89

 como: 

 

“el conjunto de decisiones articuladas, compartidas por el equipo 

docente de un centro educativo, tendente a dotar de mayor coherencia 

su actuación, concretando el Diseño Curricular Base
90

 en propuestas 

globales de intervención didáctica, adecuadas a un contexto 

específico” (Carmen, L.; Zabala, A. 1991:31).  

 

Na perspetiva de Leite (2003) o PCA define o nível de prioridades da instituição, 

as competências em torno das quais se organizará o projeto e os conteúdos que serão 

abordados em cada unidade curricular. 

Segundo as informações que constam no PCA do AVEDC, este delineia o 

processo de ensino-aprendizagem em conjunto com o PE, é: 

 

“um documento definidor de estratégias de desenvolvimento do 

currículo nacional, visando adequá-lo ao contexto de cada escola, 

tendo, por essa razão, como pressuposto fundamental a assunção pelas 

escolas de uma maior capacidade de decisão relativamente à 

organização, desenvolvimento e gestão das diversas componentes do 

currículo, assim como uma maior articulação entre elas” (AVEDC, 

2011:4).  

 

O PCA do AVEDC encontra-se estruturado da seguinte forma: 

1. Prioridades educativas; 

2. Critérios para a constituição de turmas; organização dos horários dos alunos; 

organização dos desdobramentos das turmas; distribuição do serviço de 

docente; organização das áreas curriculares não disciplinares; organização 

das atividades de enriquecimento do currículo; organização dos horários dos 
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professores; atribuição do critério global da escola; atribuição de horas do 

trabalho de estabelecimento; reduções da componente letiva; ocupação plena 

dos tempos escolares dos alunos; atividades de complemento/enriquecimento 

curricular. 

3. Oferta educativa do agrupamento: estratégias; matrizes curriculares; ofertas 

formativas. 

4. Planificação e articulação curricular: perfil dos responsáveis pelos cargos de 

gestão pedagógica; planificação e articulação curricular – 

departamentos/grupos disciplinares e dos concelhos de turma. 

5. Avaliação das aprendizagens e competências: avaliação na educação pré-

escolar; avaliação das aprendizagens e competências no ensino básico; 

notação e escala de avaliação; critérios específicos de avaliação.  

6. Otimização dos recursos humanos e materiais: Apoio educativo; serviço de 

psicologia e orientação; horário de funcionamento das atividades letivas. 

7. Avaliação do projeto curricular.  

 

Como podemos verificar o PCA define um esquema de organização que será 

posteriormente (através do projeto curricular de turma) adaptado a cada turma tendo em 

consideração os aspetos característicos e aprendizagens de cada uma.  

Deste modo, ao consultar o PCA, são definidas metas e objetivos, comuns a 

todos os níveis de ensino que visam uma intervenção pedagógico-didática mais eficaz. 

Assim como no PEA, o PCA apresenta planos de ação com o objetivo de minimizar as 

adversidades e podemos aceder à organização curricular de cada ciclo de ensino, onde 

são delineadas competências gerais e específicas, que os alunos deverão desenvolver 

aquando a conclusão de cada ciclo.  

Por fim, em anexo, podemos consultar os critérios, procedimentos e 

instrumentos de avaliação, assim como, os critérios para a progressão e retenção dos 

alunos, tudo isto, discriminado por ciclo, por áreas curriculares e não curriculares do 

agrupamento. 

Tal como o PE, também este documento é submetido a uma avaliação para que 

em função das exigências dos intervenientes se possam fazer as alterações necessárias.  
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3.3 Regulamento Interno do Agrupamento 

O regulamento interno (RI) de acordo com o decreto-lei nº75/2008 de 22 de 

Abril, no artigo 9º, nº1, alínea b), é: 

“o documento que define o regime de funcionamento do agrupamento 

de escolas ou da escola não agrupada, de cada um dos seus órgãos de 

administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços 

administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos 

e os deveres dos membros da comunidade escolar”.   

 

O RI deve incorporar normas gerais relativas ao funcionamento do agrupamento 

definidas a nível nacional, no entanto é necessário aproximar estas regras à realidade 

concreta de cada estabelecimento de educação e ensino, daí que cada agrupamento 

tenha o seu RI. 

Segundo o artigo I, o RI do AVEDC pretende estabelecer: 

 

“a composição e as competências dos diversos órgãos de 

administração e gestão, das estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica e dos serviços, bem como um conjunto de 

normas, regras e procedimentos que visam contribuir para um bom 

funcionamento do agrupamento, para a defesa dos bens comuns e para 

o desenvolvimento de atitudes de respeito mútuo de convivência 

tolerante, justa e autónoma” (AVEDC, 2009:3). 

 

 Este documento encontra-se organizado por oito capítulos, vejamos: 

 Capitulo I – Disposições gerais; 

 Capitulo II – Regime e funcionamento do agrupamento; 

 Capitulo III – Parcerias; 

 Capitulo IV – Órgãos de administração e gestão; 

 Capitulo V – Organização pedagógica; 

 Capitulo VI – Outras estruturas e serviços; 

 Capitulo VII – Direitos e deveres da comunidade escolar; 

 Capitulo VIII – Disposições finais. 
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Deste modo, no capítulo II podemos aceder à oferta educativa e formativa, e 

outros projetos do agrupamento, bem como as suas normas de funcionamento, e normas 

de utilização das instalações de educação física, laboratórios e salas de EVT (educação 

visual e tecnológica). São também apresentadas indicações acerca das matrículas e da 

sua renovação e medidas de segurança no acesso às instalações e procedimentos a 

respeitar no caso de a escola necessitar de uma evacuação.  

No capítulo III definem-se alguns objetivos das parcerias que possam ser 

estabelecidas com outras entidades públicas.  

No capítulo seguinte identificam-se os órgãos de administração e gestão de 

agrupamento, as suas competências, funções e outros assuntos relacionados com o 

respetivo cargo (conselho geral, diretor, conselho pedagógico e conselho 

administrativo). Ainda no mesmo capítulo são fornecidas informações sobre a 

coordenação de escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar. 

No V capítulo, referente à organização pedagógica constatamos na secção I a 

composição dos departamentos curriculares, sendo eles o departamento da educação 

pré-escolar, do primeiro ciclo, de matemática e ciências experimentais, ciências sociais 

e humanas, expressões e línguas. Nas seguintes secções deste capítulo são apresentadas 

as funções dos docentes e competências dos coordenadores da educação especial e das 

tecnologias de informação e comunicação. E ainda informações relativas à organização 

das atividades das turmas nos diferentes níveis de ensino, e outras normas concernentes 

aos conselhos de turma, à coordenação de ciclo, à coordenação do plano anual de 

atividades e outras estruturas e serviços (administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos).  

O capítulo VI elucida os princípios, os direitos e os deveres da associação de 

estudantes, da associação de pais e encarregados de educação e do funcionamento de 

outros serviços como a reprografia, refeitório, bufete, papelaria, e perdidos e achados.  

No penúltimo capítulo é explanado os direitos e deveres de toda a comunidade 

escolar, alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação, 

fazendo-se referência a outros assuntos como medidas e procedimentos disciplinares, 

efeito das faltas dos alunos e a avaliação do desempenho docente. 

No VIII e último capítulo podemos consultar os artigos referentes ao regime 

simplificado e transitório de avaliação docente, a revisão do RI e outras disposições 

finais.  
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3.4 Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

 Com base na informação do decreto-lei nº75/2008 de 22 de Abril, no artigo 9º, 

nº1, alínea c), o plano anual de atividades (PAA) é o documento de: 

 

“planeamento, que define, em função do projeto educativo, os 

objectivos, as formas de organização e de programação das atividades 

e que procede à identificação dos recursos necessários à sua 

execução”.  

 

 Desta forma, podemos concluir que este documento é um instrumento de 

organização e gestão do agrupamento, que elabora um plano as atividades a desenvolver 

ao longo do ano letivo, tendo em conta os recursos necessários e os respetivos 

orçamentos, visando a concretização dos objetivos do PEA.  

 Assim ao analisarmos o PAA do AVEDC do ano 2012/2013 podemos constatar 

que este começa por salientar os objetivos gerais e específicos e de seguida apresenta o 

plano de atividades da direção executiva, apontando os intervenientes e a sua 

calendarização.  

 Estão também delimitadas as atividades de preparação e início do ano letivo, a 

caracterização das turmas, o plano de atividades da turma, a elaboração do PAA de cada 

agrupamento e de cada estabelecimento, as atividades de apoio aos alunos, e as reuniões 

com os encarregados de educação. 

 No ponto XI, intitulado “Projeto educativo, projetos de desenvolvimento 

curricular, atividades promovidas pelos departamentos/estabelecimentos de educação e 

ensino e atividades de enriquecimento curricular educativo” podemos verificar as 

planificações das atividades a desenvolver, referindo os seus objetivos, calendarização, 

o nome do projeto/atividade, os dinamizadores, os intervenientes/destinatários e o 

orçamento. 

 Estas atividades visam a participação e intervenção de toda a comunidade 

escolar, promovendo a interdisciplinaridade.  
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3.5 Projeto Curricular de Turma (s) 

O projeto curricular de turma (PCT) é feito de acordo com a especificidade de 

cada turma, ou seja, este operacionaliza o PCA em função do perfil da turma e dos 

alunos, adequando as opções curriculares da escola, ao grupo a que se destina e tem 

uma dimensão temporal mais curta comparativamente ao PCA.  

A autora Leite [et. al.], afirmam que o PCT: 

 

“tem por referência o PCE e é feito para responder às especificidades 

da turma e para permitir um nível de articulação (…) entre áreas 

disciplinares e conteúdos. É ao nível do PCT que é possível respeitar 

os alunos reais e articular a acção dos/as professores/as da turma, 

cabendo ao conselho de turma construir essa articulação” (Leite, C. 

[et. al.]. 2001:69).  

 

Na perspetiva de Carvalho e Diogo os principais objetivos do PCT são: 

 

“Promover o trabalho em equipa dos professores dos mesmos alunos; 

Centrar a acção educativa na aprendizagem dos alunos; Promover a 

coordenação do processo de ensino e a harmonização das mensagens 

socializadoras; Estabelecer uma linha de actuação comum dos 

professores da turma em todos os domínios da sua acção perante os 

alunos; Facilitar a articulação horizontal dos conteúdos do ensino e a 

integração dos saberes; Adequar as estratégias de ensino às 

características dos alunos, explorando as suas motivações e interesses” 

(Carvalho, A,; Diogo, F. 1999:115). 

 

Os autores defendem ainda que na elaboração do PCT devem-se ter em 

consideração conteúdos como a caracterização da turma e dos alunos, a identificação de 

problemas e a definição de prioridades, a definição de uma estratégia educativa global 

para a turma, a planificação de atividades letivas e não-letivas, a planificação da ação a 

desenvolver pelo conselho de turma e por fim os critérios de avaliação do PCT.  

Após analisarmos todos os documentos orientadores do agrupamento podemos 

concluir que o PEA, o PCA e o PCT têm como objetivo melhorar a atuação educativa, e 

“têm como referência as políticas educativas nacionais” (Leite, C. 2003:118). No 
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entanto cada um dos documentos tem contextos e concretizações diferentes e é planeado 

por diferentes órgãos. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos referentes ao agrupamento dividem-se em quatro grupos: 

alunos, pessoal docente, pessoal não docente, pais e/ou encarregados de educação. No 

regulamento interno do agrupamento podemos aceder aos direitos e deveres de cada um 

destes grupos, que iremos caracterizar neste ponto.  

 

 

4.1 Alunos 

De acordo com o mais recente relatório da Avaliação Externa das Escolas 

realizada ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão no ano letivo 2011/2012 o 

agrupamento contabiliza: 

 

“2613 crianças/alunos: 524 na educação pré-escolar (28 grupos), 1163 

no 1.º ciclo (61 turmas), 595 no 2.º ciclo (28 turmas), 121 no 3.º ciclo 

(oito turmas), 25 nos cursos de educação e formação (duas turmas); 

155 nos cursos de educação e formação de adultos (oito turmas) e 30 

na formação modular (4 turmas). Dos alunos que frequentam o 

Agrupamento, 62 % não usufruem dos auxílios económicos no âmbito 

da ação social escolar e 57% têm computador com ligação à Internet 

em casa” (MEC, 2012:2)
91

.  

 

Segundo as informações presentes no plano de intervenção do AVEDC 

(2009/2013:7) observa-se: 

 

“uma relação directa entre os alunos de famílias de escolaridade baixa 

e nível sócio-económico desfavorecido e fracas expectativas escolares 

relativamente aos que possuem condições sócio-económicas e 
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documentos do AVEDC.  
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profissionais mais elevadas o que leva os primeiros a um maior 

insucesso escolar” 

 

 

4.2 Pessoal docente 

No ano de 2011/2012 o corpo de docente “é constituído por 248 profissionais, 

sendo 93% dos quadros. A sua experiência profissional, é significativa, pois 92% 

leciona há 10 anos ou mais” (MEC:2012:2). 

De acordo com as estatísticas apresentadas pelo AVEDC sobre a faixa etária do 

corpo docente, conclui-se que na sua maioria estes apresentam idade superior a 45 anos, 

sendo que apenas 12% dos docentes têm menos de 35 anos e 20% têm mais de 55 anos.  

No que respeita à distribuição dos docentes dos diferentes ciclos por grupos etários, 

verifica-se que os docentes mais jovens lecionam ao pré-escolar e os menos jovens o 1º 

e 2º ciclo do ensino básico (AVEDC, 2009).  

Dados referentes à distribuição de docentes por sexo, revelam que 77% dos 

docentes são do sexo feminino, no entanto estas estatísticas são mais acentuadas nos 

níveis de educação pré-escolar, do 1ºciclo e da educação especial (AVEDC, 2009). 

 

 

4.3 Pessoal não-docente 

Segundo o relatório de Avaliação Externa das Escolas realizada ao AVEDC o 

pessoal não-docente em 2011/2012, é “composto por 75 elementos, é estável, já que 

96% possuem contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado” 

(MEC, 2012:2). Este grupo é composto por assistentes técnicos e operacionais, serviços 

do SASE, psicólogo e ocupacionais. 

No entanto de acordo com os dados do AVEDC (2009) estes números não são 

suficientes para corresponder às exigências do agrupamento, sendo necessário recorrer 

“ao contributo de subsidiados ao abrigo de programas ocupacionais” (AVEDC, 

2009:10). 

 No ano letivo 2009/2010 o agrupamento não possuía psicólogo no seu quadro, 

tendo este que ser contratado anualmente. Os números não correspondem às exigências 

do agrupamento, devido a um elevado número de alunos com necessidades educativas 

especiais, com limitações físicas que necessitam de apoio permanente, não esquecendo 
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que o espaço escolar não se adapta às necessidades dos alunos que apresentam 

problemas de mobilidade. “Nas EB1 e nos Jardins-de-infância, o pessoal não docente 

está aquém dos referenciais, faltando 20 auxiliares no 1º CEB e 1 para o pré-escolar” 

(AVEDC, 2009:8).  

 

 

4.4 Pais e/ou encarregados de educação 

 De acordo com o relatório de Avaliação Externa das Escolas realizado ao 

AVEDC, no que respeita aos indicadores referentes à formação académica dos pais e/ou 

encarregados de educação dos discentes, verifica-se que 42% têm formação secundaria 

e superior e 24% formação superior. Em relação à ocupação profissional 22% 

desempenham atividades profissionais de nível superior e intermédio (MEC, 2012). 

 

 

5. PRÁTICA EDUCATIVA SUPERVISIONADA 

No presente ponto iremos realizar uma breve caraterização das salas e aula e das 

três turmas com as quais desenvolvemos o estágio I e II, que durante o ano letivo 

decorreu de segunda-feira à sexta-feira entre as 16:30h e as 17:30h, salvo os dias em 

que para colmatar a escassez do tempo, foi necessário estabelecer horários extra para 

enriquecer as atividades a serem desenvolvidas com os alunos na disciplina de 

Expressões Artísticas.   

O estágio teve três fases de desenvolvimento. Vejamos.  

A primeira etapa do estágio “a observação” que decorreu 7 de novembro a 4 de 

dezembro foi essencial, pois como afirma Estrela
92

 (1986:135) “só a observação permite 

caracterizar a situação educativa à qual o professor terá de fazer face em cada 

momento”.  

Os autores Estrela &Estrela salientam ainda que: 

 

“a observação do professor é o seu principal meio – se não for o único 

– de conhecimento do aluno, meio esse que deverá ser a principal 
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 Albano Estrela é professor catedrático de Ciências da Educação na Universidade de Lisboa (Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Comunicação). É autor de vários livros, investigador nas áreas da 

observação de classes e da formação de professores e tem publicado artigos em revistas portuguesas e 

estrangeiras da especialidade.  
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fonte de regulação da actividade do professor e dos alunos, 

constituindo a base de avaliação diagnóstica e formação” (Estrela, 

M.T; Estrela, A. 1978:57). 

 

Deste modo a fase de observação foi fundamental no processo de aprendizagem, 

favorecendo a interação do professor/aluno, ajudando na compreensão das diferentes 

características patentes em cada sala de aula, permitindo que adequássemos as 

estratégias de ensino à especificidade de cada turma e alunos.  

 Após o período de observação avançamos para uma nova etapa igualmente 

importante, a “responsabilização partilhada” que decorreu entre 5 de dezembro de 2013 

a 17 de Fevereiro de 2014 e de 2 a 12 de Junho de 2014. Nesta fase elaboramos as 

planificações de aula em conjunto, partilhamos ideias, selecionamos as atividades que 

consideramos mais apropriadas a cada turma, e tentamos sempre adequar a nossa 

planificação com a da professora responsável pela disciplina de Expressões Artísticas.  

Por último concluímos o estágio com a fase de responsabilização que 

analisaremos posteriormente com mais pormenores. 

 

 

5.1 Caracterização das turmas  

É e salientar que a caraterização das turmas foi realizada de acordo com os 

documentos
93

 fornecidos pelas professoras titulares. Estas informações foram analisadas 

e redigidas com o grupo de estágio, tendo em conta que partilhamos os mesmos 

documentos.  

 

 

5.1.1 Turma A do 1º Ano de Escolaridade  

A turma A do primeiro ano do CEA é constituída por vinte e seis alunos em que 

dezasseis são do sexo masculino e dez do sexo feminino. Cinco alunos iniciaram o ano 

letivo com cinco anos de idade e os restantes vinte e um iniciaram com seis anos de 

idade. Vinte e quatro alunos desta turma frequentaram a área de expressões artísticas 

dentro das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). É uma turma homogénea, 

                                                           
93

Ver em anexo os documentos disponibilizados pelas professoras titulares. 
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não apresenta problemas, são calmos, sensíveis e trabalhadores. É uma turma que se 

mantém com espírito de grupo e bom relacionamento.  

 

 

5.1.2 Turma B do 1º Ano de Escolaridade  

A turma B do primeiro ano do CEA é formada por vinte e seis alunos. Dezassete 

alunos do sexo masculino e nove alunos do sexo feminino. Vinte e quatro crianças 

iniciaram o ano letivo com seis anos completos e duas com sete anos. Vinte e quatro 

alunos desta turma frequentaram a área de expressões artísticas dentro das AEC. É uma 

turma que necessita de muito trabalho e dedicação, as crianças apresentam atitudes de 

muita agitação e nervosismo. Pouca capacidade de atenção, falta de regras no que 

respeita ao saber ouvir e ao saber estar. No entanto, são crianças com capacidades 

intelectuais, na sua maioria, que a seu tempo poderão ter bom rendimento escolar. 

Porém, é uma turma heterogénea que apresenta desigualdades de vária ordem, quer 

intelectual, quer comportamental, quer ao nível cognitivo. 

 

5.1.3 Turma B do 4º Ano de Escolaridade 

A turma B do quarto ano do CESVP tem vinte e cinco alunos, dez do sexo 

feminino e quinze do sexo masculino. No entanto apenas dezassete crianças (oito do 

sexo feminino e nove do sexo masculino) frequentaram a área de expressões artísticas 

dentro das AEC. É uma turma homogénea, a todos os níveis (socioeconómico, 

aprendizagem e até nas idades). Porém esta turma é muito irrequieta e barulhenta, são 

desatentos mas têm espírito de grupo. 

 

 

5.2 As salas de aula  

As plantas das salas de aula apresentadas foram também elaboradas em 

conjunto, pelo grupo de estágio. É do nosso interesse fazer uma caracterização das salas 

de aula de cada turma, para termos a perceção do espaço e dos recursos materiais que 

tivemos à disposição. 
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5.2.1 Sala de aula da turma A do primeiro ano: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da sala de aula 

A planta apresentada não se encontra elaborada à escala. É de salientar que a 

sala do 1º ano da turma A do CEA é um espaço amplo, propício ao trabalho e 

acolhedor. É uma área com condições favoráveis às atividades de expressão dramática. 

Esta sala além do material essencial (cadeiras e mesas) é constituída por uma biblioteca 

de turma, computador, impressora e um quadro interativo. Esta sala de aula encontra-se 

muito bem organizada, a sua disposição contribui para uma melhor atenção e 

comportamento por parte dos alunos. 

Figura 1 – Planta da sala de aula – 1ºA 
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5.2.2 Sala de aula da turma B do primeiro ano: 

 

Figura 2 – Planta da sala de aula – 1ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da sala de aula 

A planta apresentada não se encontra elaborada à escala. É evidente que quando 

comparamos a sala de aula do 1º ano da turma B, com a turma A do CEA, verificamos 

que as diferenças são imensas. Em primeiro lugar esta sala apresenta dimensões 

pequenas, que poderão passar despercebidas na planta exibida, o que dificulta o 

desenvolvimento das atividades das áreas de expressão. 
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As crianças encontram-se muito próximas umas das outras, não usufruindo de 

um espaço que lhes permita trabalhar com comodidade. O corredor apresentado entre as 

mesas do lado esquerdo e do lado direito é na realidade muito inferior ao representado 

na planta, tendo este pouco mais de 80 centímetros de largura. Esta sala de aula insere-

se no mesmo espaço da biblioteca do centro escolar, ou seja, os alunos e professoras, 

para aceder à sala de aula necessitam atravessar a biblioteca. A biblioteca encontra-se 

encerrada no horário de funcionamento das aulas, porém esta norma nem sempre é 

respeitada, o que condiciona a concentração dos alunos e coloca em causa a privacidade 

da aula. Esta sala em comparação às restantes é carenciada em alguns recursos 

materiais, por exemplo, não usufrui de quadro interativo. As falhas referidas dificulta o 

bom funcionamento, dando espaço para atitudes irrequietas, falta de atenção e excesso 

de barulho. 

 

5.2.3 Sala de aula da turma B do quarto ano: 

 

Figura 3 – Planta da sala de aula – 4ºB 
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Caracterização da sala de aula 

A planta apresentada não se encontra elaborada à escala. 

A sala de aula do 4º ano da turma B do CESVP é uma sala espaçosa, com boas 

condições para trabalhar as áreas de expressão. É um espaço onde os alunos podem 

usufruir de quadro interativo, quadro branco e computador. Como tal esta sala tem todas 

as condições para realizar um trabalho agradável. 

 

 

6. DESCRIÇÃO E REFLEXÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NA DISCIPLINA DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

Como já referimos anteriormente a última etapa do estágio foi a de 

“responsabilização”, nesta fase a elaboração de planificações
94

 e a lecionação de 

conteúdos foi realizada individualmente.  

Neste capítulo descrevemos as atividades desenvolvidas em cada semana de 

responsabilização, bem como os seus objetivos, a estratégia e os recursos necessários. 

Algumas das atividades foram desenvolvidas nas várias turmas de estágio o que permite 

elaborar uma reflexão sobre o desempenho de turma para turma. Importa referir que no 

grupo de estágio cada elemento tinha à sua responsabilidade o desenvolvimento de um 

projeto. O nosso projeto foi a elaboração da peça de teatro infantil “A casa da Mosca 

Fosca” que estudamos no capítulo I, com a turma do 1ºA. No entanto, por vezes, como 

ficamos responsáveis por lecionar a semana completa, tivemos que planificar as aulas 

para as outras turmas (1ºB e do 4ºB), tendo em conta os projetos a desenvolver.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 As planificações encontram-se em anexo. 
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6.1 Planificação Semanal nº 1 (18 a 21 de Fevereiro de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão Dramática/Corporal.  

Objetivos Gerais:  

 Aliar a voz aos gestos e ao andar;  

 Explorar o volume da voz. 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de:  

 Relacionar a voz com os gestos e o andar;  

 Exprimir sentimentos;  

 Improvisar.  

Atividade: Jogo dramático “A construção da personagem”. 

Estratégia: A criança irá repetir pequenas frases, em diferentes volumes de voz, 

explorando alguns gestos e formas de andar. 

Recursos: folhas com algumas frases.  

 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Dramática/Corporal. 

Objetivos Gerais:  

 Identificar o ritmo;  

 Estar atento à música e coordenar a velocidade e o movimento corporal. 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de:  

 Dançar a coreografia;  

 Revelar expressividade;  

 Mostrar interesse em melhorar a execução da coreografia. 

Atividade: Executar a coreografia “Thriller”. 

Estratégia: Continuação do trabalho desenvolvido nas aulas anteriores; Repetição dos 

passos aprendidos para aperfeiçoamento da coreografia.  

Recursos: CD; computador. 
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6.1.1 Reflexão da planificação semanal nº1  

Nesta etapa do estágio, já nos encontramos a desenvolver dois projetos: a 

preparação do espetáculo de teatro infantil “A casa da Mosca Fosca” de Eva Mejuto 

com a turma do 1ºA e a coreografia “Thriller” de Michael Jackson com a turma do 1ºB. 

Nesta primeira semana a responsabilidade foi acrescida, visto que estes projetos foram 

até aqui trabalhados nas aulas de responsabilização partilhada. No entanto ambas as 

turmas têm mostrado um grande interesse nas atividades propostas, uma vez que 

estamos a trabalhar com os alunos por etapas, através de atividades de expressão 

dramática para os ajudar a encontrar as personagens.  

Os alunos do projeto “A casa da Mosca Fosca” (1ºA) são visivelmente mais 

calmos e respeitam ordens, o que torna o tempo mais rentável. Esta semana trabalhamos 

a construção das personagens, os alunos escolheram personagens aleatórias e puderam 

enunciar pequenas frases livremente, desde que explorassem varias entoações. Os 

alunos envolveram-se nesta atividade com grande entusiasmo, e até improvisarão 

diálogos e ações entre as personagens escolhidas.  

O projeto “Thriller” (1ºB), ainda em fase de construção tem vindo a ser 

desenvolvido por fases, nesta semana trabalhamos com os alunos para aperfeiçoar os 

passos já aprendidos anteriormente e acrescentamos novos movimentos à coreografia, 

pois eles aprendem com facilidade a sequência no entanto precisam de repetição. Os 

alunos apesar de mostrarem muita vontade de aprender distraem-se com facilidade ao 

fim de pouco tempo, de modo que por vezes, é necessário dinamizar as atividades 

planeadas para lhes prender a atenção e mantê-los empenhados nos exercícios.  

Apesar das dificuldades encontradas nesta semana, sem o auxílio até aqui 

habitual das colegas de estágio, foram superadas, uma vez que os alunos mostraram 

bastante motivação.  

 

 

6.2 Planificação semanal nº2 (24 de Fevereiro de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica 

Objetivos Gerais:  

 Executar devidamente as técnicas de decalque, contorno e pintura; 

 Revelar movimentos precisos;  
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 Aperfeiçoar as técnicas aprendidas anteriormente. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Decalcar, contornar, pintar e aperfeiçoar as técnicas.  

Atividade: Desenho de carnaval. 

Estratégia: As crianças devem pintar, decalcar e contornar um desenho de carnaval. 

Recursos: lápis de cor; marcadores; lápis de carvão; folhas brancas; desenhos de 

carnaval. 

 

 

6.2.1 Reflexão da planificação semanal nº2 

Com a aproximação do carnaval, a professora cooperante na reunião de 

planificação mostrou interesse em trabalhar o tema através de atividades de expressão 

plástica, foi portanto, necessário conciliar a planificação previamente elaborada pela 

professora com a semanal (assim como tem vindo a ser durante todas as planificações). 

Definimos assim, realizar um trabalho através da utilização das técnicas de decalque 

contorno e pintura. O objetivo deste trabalho é que os alunos do 4ºB aperfeiçoem as 

técnicas, pois como já realizaram outros trabalhos similares nos anos anteriores, não 

demonstram grandes obstáculos nas técnicas trabalhadas. 

Nesta semana de responsabilização apenas um dia foi planificado, ficando os 

restantes à responsabilidade de outra colega estagiária, para que se distribuam 

uniformemente as horas de estágio. Não foram encontradas grandes dificuldades com 

esta turma, uma vez que estes alunos já dominam bem as técnicas abordadas e mostram 

empenho nas atividades. 

 

 

6.3 Planificação semanal nº 3 (6 e 7 de Março de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica. 

Objetivos Gerais:  

 Revelar destreza na utilização da técnica de pintura;  

 Demonstrar capacidade de organização;  

 Desenvolver a criatividade;  
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 Explorar a possibilidade de várias técnicas.  

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Executar a tarefa sozinha;  

 Estar atento e concentrado;  

 Explorar várias técnicas utilizando os lápis de cor e marcadores;  

 Pintar. 

Atividade: Elaboração da lembrança para o dia do pai. 

Estratégia: Pintar um conjunto de desenhos diversos com mensagens alusivas ao dia do 

pai, para posteriormente elaborar um livro.  

Recursos: desenhos variados; lápis de cor; marcadores; borracha. 

 

6.3.1 Reflexão da planificação semanal nº3 

A planificação para dia 6 e 7 de Março foi realizada tendo em conta a 

aproximação da data comemorativa: o dia do pai. Como é habitual nas escolas, os 

alunos assinalam esta data com a elaboração de simbólicas lembranças que oferecem, 

neste caso em particular, ao pai. Este trabalho consistiu na elaboração de um livro, com 

imagens pintadas pelos discentes do 1ºB, contendo algumas mensagens dirigidas ao pai. 

Alguns alunos desta turma, ainda não têm destreza suficiente para respeitar os limites 

dos desenhos, e apresentam algumas dificuldades na sua coloração, não preenchendo 

todos os espaços brancos.   

Esta é uma turma constituída por muitos alunos a quem foi diagnosticado défice 

de atenção, de modo que, qualquer agitação é motivo para os alunos se distraírem. São 

alunos que precisam constantemente de incentivo e dedicação por parte do professor.  

No entanto são alunos empenhados, e esforçam-se para conseguir realizar as tarefas, 

mas o tempo da aula é muitas vezes, insuficiente para terminar os trabalhos sendo 

necessário continuar as tarefas nas aulas seguintes. Nesta semana apenas a turma do 1ºB 

iniciou este trabalho, mas este irá ter continuidade na próxima semana.    

Não foram encontrados grandes obstáculos nestas aulas, apesar da facilidade que 

os alunos têm para se distraírem e dispersarem, mas algumas chamadas de atenção 

foram suficientes para o trabalho prosseguiu sem grandes perturbações. 
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6.4 Planificação Semanal nº4 (24 a 28 de Março de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica 

Objetivos Gerais:  

 Pintar em grupo sobre pasta de papel;  

 Explorar pincéis de vários tamanhos;  

 Demonstrar minuciosidade nos limites da escultura; 

 Interagir com o grupo de forma cooperante e responsável. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Pintar a escultura;  

 Experimentar a técnica de pintura com pincéis e os seus tamanhos;  

 Apresentar ideias.  

Atividade: Projeto “Pequenos vetores, grandes ameaças”. 

Estratégia: Pintura da escultura “o mosquito”, integrado no projeto “Pequenos vetores 

grandes ameaças”.  

Recursos: Tinta preta; Pincéis de vários tamanhos; Copos de plástico; Jornais. 

 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica 

Objetivos Gerais:  

 Compreender e aceitar as suas próprias capacidades e limitações;  

 Demonstrar destreza na manipulação dos lápis de cor.  

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Realizar a tarefa autonomamente;  

 Manipular os lápis de cor;  

 Expressar ideias através do desenho.  

Atividade: Desenhos alusivos à Páscoa. 

Estratégia: Pintar livremente desenhos sobre a Páscoa 

Recursos: Desenhos sobre a páscoa; Lápis de cor; Marcadores. 
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Área de Conteúdo: Expressão Dramática/Corporal 

Objetivos Gerais:  

 Mostrar empenho na leitura texto atribuído;  

 Expressar as emoções com o apoio das atividades de expressão dramática 

realizadas nas aulas anteriores. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Ler e interpretar com expressividade;  

 Executar gestos associados ao texto. 

Atividade: Preparação da peça de teatro “A casa da mosca fosca”, de Eva Mejuto. 

Estratégia: Ler o texto em voz alta; Distribuir os textos pelas crianças; As crianças 

individualmente devem ler o seu texto com expressividade e fazer associação de gestos. 

Recursos: Texto: “A casa da Mosca Fosca”, de Eva Mejuto. 

 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Dramática/Corporal 

Objetivos Gerais:  

 Revelar facilidade na aprendizagem dos movimentos;  

 Coordenar o movimento e o ritmo;  

 Reconhecer a importância do grupo. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Executar a coreografia sem o apoio do professor;  

 Demonstrar expressividade;  

Atividade: Coreografia “Thriller”, 

Estratégia: Continuar a ensaiar os passos já aprendidos nas aulas anteriores, e 

introdução dos novos passos no “refrão” da música. 

Recursos: CD, Computador.  
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6.4.1. Reflexão da planificação semanal nº4 

Nesta semana os alunos do 4ºB pintaram a escultura “o mosquito”, já 

previamente preparada pelas estagiárias. Quando a proposta para participar no concurso 

foi feita à turma e aos professores havia um curto prazo de tempo para a sua 

concretização, de modo que foram necessárias horas de trabalho extra, porque as aulas 

que haviam para elaborar o “mosquito” não eram suficientes. Assim sendo, a estrutura 

de pasta de papel foi realizada pelas estagiárias e ficando à responsabilização dos alunos 

a sua pintura.  

Este projeto teve como objetivo a participação no concurso lançado pelo 

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais. Este visa a sensibilização dos 

alunos às doenças transmitidas pelos insetos.  

Como já referimos, quando nos aproximamos de épocas festivas, a professora 

cooperante apela à realização de trabalho alusivos às mesmas, para posteriormente os 

colocar em exposição na escola e na sala de aula. Assim sendo, os alunos do 1ºB e 1ºA 

iniciaram os trabalhos de expressão plástica referentes à páscoa.  

 No seguimento da preparação de peça de teatro infantil “A casa da Mosca 

Fosca”, os alunos que nas aulas anteriores trabalharam a expressão dramática e corporal 

para preparação individual e de grupo, têm agora uma maior preparação para 

desenvolverem exercícios que promovam o trabalho de voz e assim, aliar a palavra ao 

gesto. A turma do 1ºA, que esta envolvida neste projeto é constituída por alunos 

bastante expressivos e empenhados, tendo uma boa capacidade de organização, 

facilitando o trabalho em grupo. 

 Com a aproximação da data prevista para apresentar a coreografia “Thriller” à 

instituição, e uma vez aprendida na totalidade a primeira parte que a constitui, os alunos 

aprenderam a última parte.  Depois de várias aulas e trabalho em horário extra 

verificou-se que os alunos já conseguem coordenar o movimento ao ritmo sem ser 

necessário intervir para os corrigir. Devido ao défice de atenção de alguns alunos às 

vezes torna-se necessário explicar individualmente as dúvidas que os alunos colocam. 

No entanto, apesar destes pequenos obstáculos todos os alunos, conseguiram interiorizar 

os novos passos lecionados.  
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6.5 Planificação semanal nº5 (28 a 30 de Abril e 2 de Maio de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica 

Objetivos Gerais:  

 Revelar movimentos precisos da mão e dos dedos em tarefas delicadas; 

 Manipular a tesoura.  

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Recortar o papel feltro;  

 Manipular a tesoura com segurança e responsabilidade. 

Atividade: Lembrança para o dia da mãe. 

Estratégia: Recortar três moldes de diferentes tamanhos para elaborar uma pregadeira 

em forma de flor. 

Recursos: Papel de filtro; Alfinetes; Pérolas decorativas; Cola. 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica 

Objetivos Gerais:  

 Mostrar criatividade e interesse;  

 Desenvolver a motricidade fina;  

 Transmitir confiança no trabalho individual. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Desenhar;  

 Pintar;  

 Mostrar organização dos materiais;  

 Exprimir ideias e sentimentos através do desenho. 

Atividade: Lembrança para o dia da mãe. 

Estratégia: Ornamentar uma carta com desenhos para a mãe, para posteriormente 

guardar a lembrança. 

Recursos: Carta branca; lápis de cor.  

 

 



91 
 

Área de Conteúdo: Expressão Dramática/Corporal 

Objetivos Gerais:  

 Reconhecer a participação individual no contexto de grupo;  

 Aperceber-se da colocação da voz;  

 Utilizar devidamente o figurino, incorporando o personagem;  

 Intervir no tempo propício. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Expressar-se e comunicar através do corpo. 

Atividade: Preparação da peça de teatro “A casa da mosca fosca”. 

Estratégia: Ensaio com as crianças da peça de teatro” A casa da Mosca Fosca”, 

utilizando os figurinos e adereços correspondentes a cada personagem. 

Recursos: Figurinos 

 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Musical 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a memória auditiva;  

 Aliar a emissão sonora a gestos;  

 Explorar os efeitos de alternância, silêncio – emissão sonora;  

 Experimentar maneiras diferentes de entoação.  

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

Memorizar a canção; Entoar e Reproduzir. 

Atividade: Ensinar a canção “Adivinha quanto eu gosto de ti” de André Sardet.  

Estratégia: Ouvir e memorizar a letra da canção; Cantar em grupo e associar gestos à 

letra da música. 

Recursos: Professor de música da escola das árvores; Guitarra; Pauta da música; 

Estante. 
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6.5.1. Reflexão da planificação semanal nº5 

Como já referimos nas reflexões anteriores, a professora cooperante gosta de 

assinalar as datas comemorativas com pequenas lembranças, elaboradas pelos alunos. 

Nesta semana com a aproximação do dia da mãe os alunos do 4ºB iniciaram a 

elaboração da pregadeira, enquanto os do 1ºA e 1ºB as concluíram.  

É de salientar que com este trabalho os alunos mais novos revelaram muitas 

dificuldades na manipulação da tesoura, pois estão habituados a recortar folhas de papel, 

e o recorte de papel feltro tornou-se um obstáculo. Foi necessária persistência e 

incentivo para conseguirem executar a tarefa, pois mostraram intenções de desistir. 

Após terem concluído a elaboração da pregadeira, ornamentaram um envelope branco, 

com desenhos dedicados à mãe, com a finalidade de guardarem a lembrança.  

Ainda no contexto do dia da mãe os alunos do 1ºA e do 1ºB aprenderam uma música 

“Advinha quanto eu gosto de ti” de André Sardet para cantarem às mães. Mostraram 

bastante interesse e empenho em aprender o que lhes foi proposto e ainda associaram a 

letra a gestos. A apresentação foi um sucesso, mantiveram-se organizados e 

concentrados. 

 A turma do 1ºA envolvida no projeto “A casa da Mosca Fosca” teve esta semana 

contacto com todos os figurinos e adereços que serão utilizados na apresentação. 

Ficaram agitadíssimos, foi difícil controlar tanto entusiasmo, pois para eles é uma 

novidade este contacto com todos os acessórios da peça. O trabalho desenvolvido até à 

data foi na base de atividades de expressão dramática para os preparar, de modo que, 

nunca utilizamos todos os figurinos/adereços. Introduzimos apenas alguns elementos 

durante as atividades, mas nunca a sua totalidade, pois as ideias foram surgindo ao 

longo das aulas, tendo em conta a opinião dos alunos. O único elemento que sempre fez 

parte do trabalho de preparação foi o cenário. Consideramos que os alunos ainda não 

estavam preparados para esta interação com todos elementos que fazem parte de um 

espetáculo. Assim decidimos que a introdução dos elementos aos poucos, seria benéfica 

para uma melhor exploração de cada um deles.  

Apesar de ter sido necessário chamar várias vezes a atenção das crianças para 

manterem a calma e a organização, esta aula foi muito produtiva. Os alunos exploraram 

os acessórios de cada personagem e partilharam impressões uns com os outros: “olha 

um velho anda assim”; “o sapo salta mais, olha eu mostro-te”. Nesta fase puderam 
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exprimir-se, tendo em consideração a personagem que escolheram desempenhar na peça 

de teatro infantil e mostraram uma grande cooperação de grupo. 

 

 

6.6 Planificação semanal nº6 (19 a 21 de Maio de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão Dramática/Corporal. 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a coordenação motora e o sentido rítmico;  

 Mostrar interesse em ultrapassar as dificuldades. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Relembrar os passos aprendidos anteriormente sem ajuda do professor; 

 Dançar com expressividade. 

Atividade: Coreografia “Thriller”. 

Estratégia: Continuar os ensaios iniciados nas aulas anteriores para aperfeiçoar a 

coreografia; Introdução de novos passos. 

Recursos: CD; Computador. 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Plástica 

Objetivos Gerais:  

 Aplicar a técnica de pintura com eficiência;  

 Revelar movimentos precisos da mão e dos dedos em tarefas delicadas. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Manipular a tesoura com responsabilidade;  

 Explorar a técnica de ornamentar com aparas de lápis;  

 Pintar. 

Atividade: Elaboração de uma bandeira. 

Estratégia: Pintar e decorar peixes com aparas de lápis para posteriormente os colocar 

numa bandeira azul, que representa o oceano. 

Recursos: Desenhos de vários peixes; Lápis de cor; Aparas de lápis; Tesoura. 
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Área de Conteúdo: Expressão Musical 

Objetivos Gerais:  

 Reconhecer e memorizar os diferentes sons representados nos desenhos. 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de:  

 Identificar, diferenciar e reconhecer os sons.  

Atividade: Exercício “Reconhecer e memorizar sons” 

Estratégia: os alunos devem sentar-se em círculo, e serão colocados cartões com 

diferentes imagens no centro; será colocado o som e estes devem reconhece-lo e 

associa-lo à respetiva imagem.  

Recursos: Desenhos, Computador.  

 

 

Área de Conteúdo: Expressão musical/corporal. 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a musicalidade;  

 Desenvolver o sentido rítmico. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Identificar e reproduzir o som; Distinguir os diferentes ritmos. 

Atividade: Exercício “O eco”. 

Estratégia: A estagiária irá reproduzir uma sequência de sons que os alunos devem 

escutar atentamente, posteriormente estes terão que tentar reproduzir o mesmo ritmo 

utilizando diferentes partes do corpo. 

Recursos: pandeiro. 

 

 

Área de Conteúdo: Expressão Musical/Corporal. 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a criatividade;  

 Desenvolver a expressão e comunicação. 
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Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Demonstrar com expressividade;  

 Comunicar. 

Atividade: Exercício “Que som produzes quando…?” 

Estratégia: os alunos individualmente terão que dramatizar uma situação através de 

sons. 

 

 

6.6.1. Reflexão da planificação semanal nº6 

No dia 19 de Maio, a planificação que tinha estipulado, não foi cumprida, 

porque os alunos neste dia realizaram um exame e estavam agitados, então a professora 

cooperante propôs a visualização de um filme de animação, para os tentar acalmar. 

No cortejo das escolas Diogo Cão, cada turma tinha um tema, o do 1ºA era o 

projeto “Rios”, que consistiu na representação do rio e dos seres que o habitam, deste 

modo, os alunos trabalharam na expressão plástica a elaboração dos peixes, que 

posteriormente foram colocado numa faixa de pano azul que representava o rio. 

Exploraram a técnica de pintura que tem vindo a ser aperfeiçoada ao longo do ano 

letivo, mas também uma nova, a decoração dos peixes através da colagem de aparas de 

lápis. Os alunos aderiram à iniciativa, no entanto só foi possível trabalhar com dois 

alunos de cada vez, visto que ainda não têm organização para utilizarem a cola liquida e 

as aparas de lápis.  

Após a apresentação da peça de teatro infantil “A casa da Mosca Fosca” os 

alunos voltaram a contactar com jogos dramáticos, pois em nossa opinião estes são 

fundamentais para o desenvolvimento afetivo e cognitivo. As atividades propostas para 

esta semana visaram trabalhar a expressão musical/corporal.  

Na atividade “Reconhecer e memorizar sons” verificou-se um grande interesse 

geral na participação dos alunos, de modo, que foi necessário estabelecer algumas 

regras, para que todos pudessem participar de uma forma organizada.  

Na atividade “O Eco” tornou-se necessário fazer uma ligeira alteração na 

estratégia do exercício, pois os alunos ao tentarem reproduzir o som com o corpo, 

dificultavam o ritmo uns dos outros. Assim houve a alteração da estratégia, o jogo 
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tornou-se mais produtivo, pois individualmente cada um conseguiu reproduzir o ritmo 

através das várias partes do corpo. 

Na atividade “Que som reproduzes quando?...”, após a explicação da estratégia 

ao grupo, os alunos voluntariaram-se de imediato a participar. Enquanto um aluno 

improvisava uma situação através de sons, os restantes tentavam desvendar qual o 

enredo da ação. Os alunos ficam bastante entusiasmados com este género de atividades, 

e nesta fase podemos verificar um maior à vontade em participar e uma grande 

cooperação de grupo.   

 

 

 

6.7 Planificação semanal nº7 (30 de Maio de 2014) 

Área de Conteúdo: Expressão plástica. 

Objetivos Gerais:  

 Completar eficientemente o trabalho proposto;  

 Aplicar corretamente as técnicas;  

 Desenvolver a criatividade;  

 Utilizar os materiais com responsabilidade. 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de:  

 Manipular a tesoura com responsabilidade;  

 Recortar, colar e construir a borboleta. 

Atividade: “A borboleta azul”.  

Estratégia: Os alunos irão concluir a atividade iniciada nas aulas anteriores; terminar a 

colagem das borboletas e colocar a cartolina azul no verso; colocação dos paus de 

espetada para segurar as borboletas na mão. 

Recursos: Borboletas; Paus de espetada; Cola; Pistola de cola quente; Cartolina azul; 

Tesoura. 
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6.7.1. Reflexão da planificação semanal nº7 

No último dia de responsabilização concluímos a atividade de expressão plástica 

iniciada nas aulas anteriores: a elaboração da “borboleta azul”. A borboleta azul e o 

lobo ibérico foram os temas escolhidos pela turma do 1ºB para o desfile das escolas 

Diogo Cão. Assim os alunos nesta aula tiveram que terminar a atividade, para poderem 

utilizar as borboletas no desfile. Os alunos mostraram-se muito empenhados e 

entusiasmados com o resultado final. 
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CONCLUSÃO   

Nesta segunda parte, caracterizamos o contexto onde desenvolvemos a nossa 

prática educativa supervisionada no 1º CEB, pois consideramos fundamental 

compreender os meios e as condições que tivemos à nossa disposição. Acreditamos que 

mais importante que a lecionação dos conteúdos é ter em conta o bem-estar e os 

interesses da comunidade escolar, em particular dos alunos, para que todos possamos 

usufruir do nosso trabalho.  

De seguida realizamos uma breve caracterização das turmas onde lecionamos 

durante o período de estágio, e os meios que estas têm ao seu dispor, pois de acordo 

com estes elementos o professor pode elaborar estratégias mais eficazes e dinâmicas, de 

forma a ultrapassar possíveis obstáculos e obter os resultados pretendidos.  

No que respeita às planificações apresentadas, reforçamos que foi necessário 

moldar as nossas propostas às da professora cooperante. Na aproximação de datas 

festivas, a professora gostava de realizar com os alunos atividades alusivas ao tema.  

 Relativamente ao projeto de teatro infantil “A casa da Mosca Fosca”, que partiu 

como já referimos, de um processo de trabalho baseado na expressão dramática, 

salientamos que o grupo de trabalho sempre realizou as planificações de acordo com os 

projetos a desenvolver. Embora a primeira planificação aqui apresentada corresponda ao 

mês de Fevereiro, as atividades de expressão dramática já têm vindo a ser 

implementadas, desde o período de responsabilização partilhada. 

 Nas restantes semanas em que as planificações ficaram à responsabilidade das 

restantes estagiárias, as atividades foram sempre adaptadas aos alunos de acordo com os 

projetos a desenvolver. Podemos verificar que até meados de Março, sempre se 

realizaram atividades de expressão dramática com o objetivo de preparar os alunos para 

a peça de teatro infantil, e não só, para o seu desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

Portanto, só em meados de Março, depois de largos meses de preparação através de 

atividades de expressão dramática, é que introduzimos a leitura e memorização do texto 

(que recordemos serem poucas frases).  

 É importante referir que mesmo quando demos este passo nas aulas destinadas a 

lecionação da área de expressões artísticas, os alunos já tinham conhecimento do texto, 

pois a professora titular, na aula de português já tinha promovido a leitura do mesmo. 

 Sendo este um processo de trabalho delicado, reparamos que o tempo se tornava 

cada vez mais escasso, e por isso propusemos à professora cooperante que se 
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realizassem horas de trabalho extra, para benefício dos alunos. Deste modo, 

necessitamos de comparecer à escola em horário que não estava estipulado à área das 

Expressões Artísticas. Falamos com a professora titular da turma do 1ºA, que logo se 

prontificou a disponibilizar algum tempo das suas aulas para que pudéssemos trabalhar 

com os alunos
95

. 

 Posteriormente às planificações apresentamos sinteticamente as reflexões 

respeitantes à prática educativa supervisionada, onde tivemos de tomar decisões e em 

certos momentos contornar obstáculos. A reflexão sobre as planificações permite-nos 

tomar consciência dos aspetos negativos e positivos de cada semana de trabalho. 

Aprendemos que de turma para turma é preciso adotar estratégias de ensino diferentes, 

os alunos não são todos iguais e nos professores devemos adaptar-nos às suas 

necessidades: “as crianças precisam muitas vezes da cumplicidade dos adultos” (Costa, 

I. 2003:18). 

 Em suma, esta segunda e última parte do trabalho remete-nos à análise e 

reflexão do trabalho desenvolvido na prática educativa supervisionada e foi essencial 

para a elaboração do estudo teórico sobre o tema teatro infantil no 1º ciclo de ensino 

básico. 
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 Vejamos em anexo as folhas de presença das horas extra em que trabalhamos para que fosse viável a 

realização dos projetos.  
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

“Parece-nos que a expressão dramática se define por uma dupla 

necessidade: expressão e comunicação. Há pois, expressão dramática 

sempre que alguém se exprime pelo gesto e /ou pela palavra, para os 

outros com prazer” (Faure, G. et al. 2000:11). 

 

 Após o estudo baseado no tema teatro infantil no 1º CEB, da análise 

dramatúrgica do conto “A casa da Mosca Fosca” de Eva Mejuto, e das reflexões sobre 

as atividades desenvolvidas em âmbito de estágio, chegamos à conclusão que a 

expressão dramática e o teatro infantil trazem consigo muitas inquietações e perguntas. 

No entanto consideramos que a implementação destas práticas no sistema educativo 

apresentam muitas vantagens para a criança, sendo um meio de integração social que 

promove o seu desenvolvimento afetivo e cognitivo.  

 Neste estudo encontramos uma grande diversidade de conceitos e teorias sobre a 

expressão dramática e o facto de as crianças beneficiarem, ou não, com a prática do 

teatro infantil. Contudo conseguimos encontrar várias opiniões que nos levam a concluir 

que é possível que a criança represente sem que isso afete o seu desenvolvimento. Mas 

defendemos, que para tal, é necessário a ajuda da expressão dramática para que a 

criança conheça o seu corpo e possa trabalhar a expressividade, por exemplo através dos 

jogos mimados. Assim propomos que inicialmente as atividades sejam de improvisação 

livre, com o objetivo de a criança comunicar com os outros através do corpo.  

Após a criança ter um certo domínio sobre o corpo, poderemos então começar a 

prepará-las para a representação teatral, onde podemos introduzir outro tipo de 

atividades para trabalhar a voz, os sons, os ruídos e as palavras.  

 Por todas estas razões e outras que mencionamos ao longo do estudo, achamos 

que a expressão dramática tem um papel importante, antes de qualquer representação de 

texto, pois é em nossa opinião, impensável fazer uma peça de teatro infantil sem uma 

metodologia que privilegie a expressão dramática. Não é nosso objetivo dizer ao aluno o 

que fazer e quando fazer, pois não queremos que a criança seja vista como uma 

“marioneta” controlada pelo adulto, mas oferecer-lhes a oportunidade de aprenderem de 

forma livre, e implementar o respeito pelos outros e a responsabilidade no contexto de 

aula.   
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 A criança através da expressão dramática liberta-se através das personagens, por 

vezes, gostam de interpretar os papéis mais recalcados. No estágio quando 

preparávamos a peça infantil “A casa da Mosca Fosca” com base em jogos dramáticos, 

tínhamos um aluno que participava em todas as atividades. Mas ao longo das aulas 

apercebemo-nos que ele só se sentia confortável quando as atividades eram realizadas 

em grupo. Ele gostava de interpretar papéis como o “lobo” e o “urso”, no entanto depois 

mostrou intenções de não participar na peça, embora realizasse todas as atividades de 

grupo. O papel do professor é nestas situações muito importante, pois não devemos, em 

nossa opinião, obrigar uma criança a enfrentar o público se não se sente preparada, ou 

não quer. Por vontade do aluno, não participou na peça, no entanto não foi por isso 

excluído das atividades que se realizavam em contexto de aula. Queremos com isto 

mostrar, que é importante ter em consideração os interesses das crianças, pois elas não 

podem ser vistas como “marionetas”.  

 A nossa perspetiva é que com este trabalho os educadores/professores, tomem 

consciência da importância que tem o processo de trabalho que antecede a qualquer 

projeto que implique a apresentação pública. Muitas das apresentações que vemos nas 

festas de natal das escolas, não têm a preparação suficiente e isso reflete-se na criança 

que muitas vezes não tem consciência do que está a fazer em palco. Gostaríamos 

também de futuramente poder exercer a função de professor(a), para poder dar 

continuidade à investigação sobre este tema, que consideramos não ter a devida atenção 

pelas instituições escolares, que só querem mostrar coisas bonitas nas festas e não 

atendem à pedagogia. 
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A casa da Mosca Fosca (2002) 

 

Adaptação de Eva Mejuto a partir do conto popular russo 

 

Ilustrações de Sergio Mora 
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